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Abstrakt                   

Hälsa och samhällsplanering är naturligt sammanlänkade. Strategier för att främja 

hälsa och välmående hos invånare i städer har dock varit olika genom tiderna. I den 
byggda miljön är tillgänglighet, säkerhet och attraktiva miljöer tillsammans med 

tillgång på arbete och stödjande sociala nätverk förutsättningar för att främja hälsa. I 

dagens samhällsplanering kan begreppet blandstad ses som ett ideal. Studien avser att 

belysa dagens stadsideal och stadsutveckling i förhållande till folkhälsa. Den 
kvalitativa metoden Grundad teori har använts som inspiration för insamling och 

bearbetning av data. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med tjänstemän och 
politiker i Göteborgs stad. Datan utgår från deras upplevelser och erfarenheter av 

begreppet blandstad i relation till stadsutvecklingen i Göteborg. Vidare relateras 
studiens resultat till ett folkhälsoperspektiv som bygger på fyra av Statens 

folkhälsoinstituts folkhälsomål samt vetenskap och teorier kring folkhälsa. Studiens 
resultat indikerar på att informanternas bild av begreppet blandstad skiljer sig i vision 

och verklighet. I studien framkommer att blandstad som kan bevara den sociala 

dimensionen har goda möjligheter att främja folkhälsa. 

 
Nyckelord 

blandstad, folkhälsa, samhällsplanering, fysisk aktivitet, socialt kapital, segregation, 
Grundad teori  

 

Abstract  
Health and urban planning are naturally linked together. Through time strategies have 

differed to promote health and well being of citizens. The built environment is 
through availability, safety and attractiveness, along with access to work and 

supportive social networks required as prior conditions to promote health. The 

concept of mixed-use can be seen as an ideal in urban planning of today. The study 

intends to shed light on today's urban ideals and urban development in relation to 

public health. For collection and process of data the qualitative method of Grounded 

theory is used as inspiration. The study is based on interviews of officials and 
politicians in the city of Gothenburg. The data is founded on their knowledge and 

experiences of mixed-use in relation to urban development in Gothenburg. In 
addition, the data of the study relates to a public health perspective, based on four of 

the public health objectives of the Swedish National Institute of Public Health a long 
with science and theories of public health. The result of the study indicate that the 

informants picture of the concept of mixed-use differ from vision and reality. From 
the result of the study it emerges that mixed-use that can preserve the social 

dimension have good possibilities to promote public health. 
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1 Inledning    
Att stadens utformning påverkar hur människor rör sig och i vilken grad de uppehåller sig 
frivilligt i staden är väl studerat. Det finns mängder med böcker, avhandlingar och rapporter som 
problematiserar bilberoende samt funktionsuppdelade områden i staden. Det framgår att en sådan 
utformning av städer motverkar en god utveckling av folkhälsa (Melinder & Schaerström red. 
2005). En aktiv samhällsplanering är viktig utifrån ett folkhälsoperspektiv då det har möjlighet 
att jämna ut hälsoskillnader (FHI 2009a). 
 
Göteborg är Sveriges näst största stad och befolkningstillväxten är stor (Göteborgs stad 2010). 
Det finns ett behov av att arbeta med hälsoskillnader i staden då boendesegregationen ökar och 
skillnaden mellan fattiga och rika bostadsområden växer (Andersson, Bråmå & Hogdal 2010). 
Inom samhällsplanering har strategier för att främja hälsa och välmående hos invånare i städer 
varit olika genom tiderna. I dagens samhällsplanering kan blandstaden ses som ett ideal och så 
även i Göteborg (Bellander 2005; Stadsbyggnadskontoret 2009).  
 
Begreppet blandstad har ingen fast definition (Bellander 2005; Grant 2002). Dock kan det 
beskrivas som en blandning av olika former av bostäder uppblandat med andra funktioner som 
till exempel affärer, arbetsplatser samt kulturella och sociala mötesplatser inom synhåll eller 
gångavstånd. Närhet mellan verksamheter och människor ger kontinuerliga upplevelser och 
händelser och ett folkliv under stora delar av dygnets timmar i staden. Det är förutsättningar som 
kan bidra till ökad säkerhet och trygghet (Bellander 2005). Genom att förtäta staden kan 
bilanvändning minska och kollektivtrafik användas mer effektivt samt ett mer socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt hållbart Göteborg skapas. Dock säger debatten att staden blir mer bilberoende, 
långt ifrån blandstadens ideal (YimbyGBG).  
 
Vi har ett intresse för folkhälsa i relation till samhällsplanering och vi anser det högst relevant att 
uppmärksamma ämnet då allt fler människor flyttar in till städer och folkhälsa är en resurs som 
skapar tillväxt och välfärd (Malmberg & Andersson 2006). Viljan att veta mer om stadens 
förutsättningar att bidra till folkhälsa gav oss idén om att lyfta fram de upplevelser och 
erfarenheter som finns gällande begreppet blandstad från kommunens sida i Göteborgs stad. I 
studiens syfte ligger att i relation till denna data göra en analys utifrån ett folkhälsoperspektiv.  

2 Bakgrund 
Hälsa och samhällsplanering är naturligt sammanlänkade och den fysiska miljön har länge varit 
känd som avgörande för människors hälsa. I den byggda miljön är tillgänglighet, säkerhet och 
attraktiva miljöer tillsammans med tillgång på arbete och stödjande sociala nätverk 
förutsättningar för att främja hälsa (Barton et al. 2009).   
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2.1 Miljöer som främjar hälsa 
Vid FN:s konferens om miljö och utveckling år 1992 antogs det långsiktiga 
handlingsprogrammet Agenda 21 för att uppnå en hållbar utveckling. I Agenda 21 framhålls 
hälsofrågor kopplat till utveckling av boende och bebyggelse. WHO, World Health Organization, 
tog fram en liknande policy i Europa. Där framgår bland annat att städer, tätorter och byar i 
regionen år 2000 ska kunna erbjuda en fysisk och social miljö som främjar hälsa (Haglund & 
Svanström 1995). En hållbar utveckling tillgodoser människors behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbarhet ska gälla miljömässiga, 
ekonomiska, sociala, kulturella samt demokratiska aspekter (Johansson & Orrskog 2002). 

2.1.1 Samhällsstrukturens betydelse för folkhälsa 
Socioekonomiska faktorer spelar en viktig roll i hur folkhälsa fördelas bland befolkningen och 
därför är ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete en nödvändighet (Jansson, Hägglund & Klepke 2002). 
Folkhälsa påverkas till största delen av andra aktörer utanför hälso- och sjukvårdssektorn. Då det 
enbart är cirka tio procent som kan tillskrivas hälso- och sjukvårdens insatser är folkhälsoarbete 
ett område där det finns stora fördelar med samverkan. Forskare påpekar dock svårigheten med 
att åstadkomma detta. Övriga aktörer som är inblandade i folkhälsoarbete är till exempel social 
sektor, utbildningssektor, miljövård, samhällsplanering samt trafik- och transportsektor. Städer 
och bostäder kan utformas så att de främjar folkhälsa likaså som de kan påverka i motsatt rikting 
och således bidra till ohälsa (Axelsson & Axelsson 2007). Medvetenhet om samhällsstrukturens 
betydelse för människors förutsättningar för fysisk aktivitet har på senare år växt sig stark hos 
olika samhällsaktörer och myndigheter. Forskning visar att insatser för att öka den fysiska 
aktiviteten i befolkningen sannolikt är mer effektiva om de samtidigt innebär förändringar i den 
fysiska och sociala miljön (Faskunger 2007). Det gäller för samtliga grupper i samhället, även de 
mindre aktiva (Sallis, Bauman & Pratt 1998).    
       
Generaldirektören för Statens folkhälsoinstitut, Sarah Wamala, påpekar att det finns goda skäl att 
ur ett folkhälsoperspektiv följa utvecklingen i samhällsplanering och stadsutveckling i Göteborg. 
Wamala lyfter bland annat att folkhälsa är central i samhällsplanering och att det finns god 
vetenskaplig evidens för att hälsoskillnader kan jämnas ut med en aktiv samhällsplanering. 
Vidare menar Wamala att det finns många vägar till folkhälsa samt att folkhälsoinstitutets arbete 
måste vara brett och söka dialog med flera aktörer i samhället (FHI 2009a). Även Naidoo & 
Wills (2007) poängterar att det för att främja hälsa krävs tvärvetenskapliga insatser med fokus på 
miljö, ekonomi och sociala faktorer som påverkar människors hälsa positivt. Boverket, som är 
Sveriges myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling samt byggande och boende, lyfter att 
det finns behov av samverkan och ny kunskap vad gäller den byggda miljön. Speciellt då 
nätverksystem med nya aktörer på nya arenor alltmer ersätter kommun och stat som huvudsaklig 
initiativtagare till förändring i den byggda miljön (Boverket 2004). 

2.2 Stadsideal och Folkhälsa 

Fokus inom hälsa har länge legat på individnivå och utgått från att behandla individuella 
symptom som till exempel uppkommer vid sanitära missförhållanden. På senare år har sociala 
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bestämningsfaktorer fått mer uppmärksamhet. Hälsa ses då som ett resultat av bland annat 
socioekonomisk status, kultur- och miljöfaktorer samt tillgång till arbete och sociala nätverk. 
Stadsplaner ger förutsättningar för fysisk aktivitet, men påverkar i hög grad även den sociala 
dimensionen och således hälsan hos en stads invånare (Barton & Tsourou 2000).  

2.2.1 Trångboddhet och sanitära missförhållanden 
Städers ökande befolkningstillväxt i Sverige under slutet av 1800-talet och in på 1900-talets 
första hälft följdes av trångboddhet och dåliga sanitära förhållanden i många stadsdelar. Sanitära 
missförhållanden, brist på hygien, dålig luft samt frånvaro av sol och ljus ansågs ligga bakom 
hälsoproblem i städerna. Byggstadgan från 1874 tillkom under denna expansiva period för att 
reglera städernas tillväxt. För att lösa hälsoproblem hos invånare i städer skulle stadsplaner 
upprättas och trädgårdar, parker samt odlingar sågs som viktiga inslag i miljön för att uppnå 
detta. Esplanader, med två körfält mellan trädplanteringar, skulle till exempel ge staden bättre 
ljus- och luftförhållanden (Hall 1997). Parker bidrog till att förbättra stadsmiljön och kunde med 
fördel användas till rekreation av de människor som varken hade råd att bo i hus med trädgård 
eller resa till landet på sommaren (Nolin 1997). 

2.2.2 Trädgårdsstaden 
Ett svar på fattigdom och nöd i 1800-talets europeiska städer var visionen om trädgårdsstaden. 
Idén bygger på den brittiske stadsplaneraren Ebenezer Howards tankar om det självstyrande 
kooperativet – en tanke om frivilligt samarbete mellan människor i små, självstyrande enheter 
(Hayden 1981). Trädgårdsstaden skulle byggas upp utanför den befintliga staden långt från 
trånga, smutsiga bostäder och industriella utsläpp. Eftersom staden byggdes på jordbruksmark 
kunde hyrorna hållas nere och de boende hade möjlighet att odla själva (Miller 1989; Hall 1988). 
 
I Sverige kom under 1800-talets senare del idéer om stadsplaner baserade på organiska former 
som utgår från platsens topografi. Anknytning till trädgårdsstadsidealet finns, dock utan den 
sociala dimensionen. Rutnätsidealet med raka gator som delvis löper parallellt och delvis skär 
varandra i räta vinklar, var nu förlegat. För att komma tillrätta med sociala och hygieniska 
problem som ansågs följa med stora hyreskaserner, förespråkades sol, ljus, små hus och 
trädgårdar (Linn 1991). Perioden mellan 1905 och 1930 har således kallats trädgårdsdoktrinens 
period i svensk planeringshistoria (Rådberg 1991). 

2.2.3 Funktionalismen  
På 1920- till 1930-talet slog det funktionalistiska stadsbyggnadsidealet igenom i Sverige. 
Radikala arkitekter hävdade att samhällsutvecklingen krävde en ny typ av arkitektur i 
samstämmighet med industrisamhället, där den Fransk-schweiziske arkitekten, konstnären samt 
författaren le Corbusier gick i bräschen. Funktionalismens lösning på hygieniska och sanitära 
problem, brist på sol, ljus och luft var höga hus i parkområden. Invånare som var bosatta i höga 
hus i städer skulle ha tillgång till stora gröna ytor mellan husen. Funktionalismens stad var 
funktionsuppdelad efter rationella principer. För att öka framkomligheten skulle vägsystem 
trafiksepareras. Enligt funktionalisterna kommer en stad dominerad av småhus och trädgårdar bli 
ineffektiv och irrationell då staden breder ut sig (Hall 1988).   
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2.2.4 Miljonprogrammet 
Under 1960- och 1970-talen genomfördes storskaliga stadsförnyelseprojekt i många städer 
runtom i Västvärlden. Detta innebar rivning av befintlig bebyggelse i stora områden samt 
nybyggnation (Hall 1988). I Sverige genomfördes miljonprogrammet mellan åren 1964 till 1975 
och det byggdes snabbt en stor mängd nya områden i städers utkanter. Lite mer än en miljon 
lägenheter producerades i Sverige under denna period, detta för att råda bot på den utbredda 
bostadsbristen. Miljonprogrammet innebar en kategorisering av bebyggelsen vilket ledde till att 
en segregering mellan olika socioekonomiska grupper blev mycket tydlig (Andersson 1998; 
Öresjö 1996). I Sverige är stadsdelar från 1960- och 1970-talen ofta helt separerade från biltrafik 
som en strategi att minska antalet konflikter och olyckor. Det byggdes inga traditionella gaturum 
med rutnät under miljonprogrammet. På grund av en explosivt ökande biltrafik utformades 
trafikleder en bit utanför nybyggda områden (Björk & Reppen 2000). 

2.2.5 Mångfald och variation i staden 
Jane Jacobs, som var en amerikansk-kanadensisk författare samt arkitektur- och 
stadsplaneringskritiker, fick stor uppmärksamhet på 1960-talet då hon kritiserade både 
amerikanska städer samt stadsplaner. Jacobs lyfte fram vikten av att som planerare se till 
helheten och inte enbart fokusera på en del av staden. Jacobs har kritiserat både trädgårdsstaden 
och funktionalismen för att i sina visioner sakna det Jacobs hävdar är stadens speciella kvaliteter. 
En fungerande stad eller stadsdel berikas av mångfald och variation och kan inte planeras fram, 
enligt Jacobs. Det ska finnas en hög koncentration av människor i området och övervägande 
majoritet av kvarteren ska vara korta, då tvärgator och gathörn måste komma tätt. Vidare menar 
Jacobs att kvaliteterna uppstår i en stad eller stadsdel där hus har varierande ålder och lägenheter 
varierande storlek. Prisskillnader i hyror ökar förutsättningen för spridd åldersmässig och social 
sammansättning. Vikten av mångfald gäller även lokaler och bostäder ska blandas med butiker, 
restauranger, hantverkslokaler, biografer med mera. En sådan stad ger, enligt Jacobs, trygghet 
även bland främlingar, då människor ständigt är i rörelse på gator och torg (Jacobs 2005). Jacobs 
är känd för att ha influerat och påverkat blandstadsdebatten (Coupland red. 1997).  

2.2.6 Miljöfrågan i fokus 
Under 1990-talet hamnade miljön återigen i centrum för diskussionen om staden och dess 
planering. Dock handlade det nu om hur naturmiljön, så som luft, mark, vatten, flora och fauna, 
påverkas negativt av samhällelig verksamhet i så stor utsträckning att det blir ett hälsoproblem 
för städers invånare. Eftersom att allt fler människor flyttar från landsbygden och in till städer får 
naturen i staden en större betydelse för människors rekreation, hälsa och vardagsliv. 
Miljöproblemen uppstår av många små utsläpp från många olika källor som sammantaget leder 
till problem som får global omfattning. Bilismen och klimatfrågan står ofta i fokus i debatten 
kring miljöfrågor. Dock finns det ingen specifik vision om hur problemen ska lösas (Åquist 
2001).  
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2.3 Blandstad 
Blandad markanvändning i samhällsplanering har ökat i popularitet under senare decennier. 
Inom stadsplanering runt om i Europa har det varit populärt med kompakta städer som en strategi 
för att främja ett hållbart samhälle och blandstad ses som en viktig planeringsprincip (De Roo 
2000; Rabianski et al. 2009).  

2.3.1 Blandstad som stadsbyggnadsvision 
Bellander (2005) lyfter att blandstad är den nya stadsbyggnadsvisionen samt att den framhålls 
som planeringsmål i många kommunala plandokument i Sverige. Även i Norge och Danmark ses 
blandade bebyggelsestrukturer för boende och verksamheter som ett mål för stadsutveckling. 
Begreppet blandstad är vagt, vilket ger tolkningsutrymme och större frihet i den lokala 
tillämpningen. Dock är det i praktiken en utmaning att genomföra en blandstad. Bellander (2005) 
beskriver att kommunens reella makt över planering och bebyggelseutveckling i praktiken är 
begränsad. Bostadsmarknaden har i högre grad blivit marknadsstyrd och ett fåtal större 
byggföretag behärskar utvecklingen. I transportnätets noder utvecklas alltfler köpcentra, varför 
staden kan komma att dräneras på verksamheter.  

2.3.2 Översiktsplan för Göteborgs stad 
I Göteborgs stads översiktsplan beskrivs begreppet blandstad:  
 

Visionen om blandstad rymmer mer än bara blandade funktioner. Här ryms önskan om en levande, 
trygg stad, önskan om en spännande och attraktiv stad, om en hållbar och flexibel stad, en stad där 
alla får plats. Blandstadens kvaliteter skapas genom variation i stort och smått, på alla nivåer i 
planeringen. Människans upplevelse står i centrum. En lyckad blandstad gör att alla människor 
känner sig välkomna, vill använda stadens rum, vill promenera och cykla och känner sig trygga. 
Det är gatans miljö som är utgångspunkten, där blandningen inte bara bör vara i olika funktioner 
utan även visuell. Variationen kan bestå av finmaskiga kvarter, funktionsblandning inom 
kvarteret, en blandning mellan äldre och nyare bebyggelse och en variation av upplåtelseformer. 
Offentliga platsers karaktär kan variera i stort och smått. Breda trottoarer kan ha varierande 
användning och gynna upplevelsen av stadsmiljön. Det bör finnas ett samspel mellan ute och inne, 
och bottenvåningarna bör vara publika och kunna förändras i användning över tid. 
(Stadsbyggnadskontoret 2009, s. 108).  

 

En översiktsplan är en långsiktig vision om en kommuns användning av mark- och 
vattenområden samt bebyggelseutveckling. Den omfattar hela kommunen och visar aktuella 
ställningstaganden. Den är ett stöd för detaljpanering och bygglov och ska därför vara aktuell 
och spegla politiska bedömningar. En översiktsplan ger vägledning för beslut i en kommun och i 
andra myndigheter men är ej juridiskt bindande. Dock är en översiktsplan ej frivillig att upprätta 
då den bland annat avser hur kommunen ska tillgodose riksintressen. Beslut om en 
översiktsplans aktualitet ska tas under varje mandatperiod, som löper över fyra år 
(Stadsbyggnadskontoret 2009).  
 
Göteborgs översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 26 februari 2009 (Göteborgs stad 2011a) 
och har som mål att staden ska utvecklas till en livskraftigt hållbar stad med balans mellan 
sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer, där helhetstänkande är avgörande för möjligheten 
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till hållbar utveckling. Bland annat ska utformningen av gator och platser ge möjlighet till möten 
mellan människor och stadens rum planeras utifrån människans sätt att röra sig till fots och på 
cykel. I översiktplanen lyfts att Göteborg ska ge möjlighet till ett rikt stadsliv som kännetecknas 
av komplexitet, med många funktioner som blandas i ett område, samt en visuell mångfald. 
Vidare lyfts att segregation ska vändas till integration och att alla ska kunna vara med och 
påverka sin egen och stadens framtid. Det påpekas också att samtidigt som Göteborg ska vara ett 
starkt regioncentrum så ska detta förenas med omsorg om det lokala livet. I översiktsplanen kan 
även läsas att det är viktigt att minimera bilberoendet för arbetsresor (Stadsbyggnadskontoret 
2009).    

2.3.3 Kritik till huruvida det är blandstad som byggs i Göteborg 
Yimby Göteborg står för “yes in my backyard” och är ett partipolitiskt obundet nätverk. Namnet 
är en reaktion på termen Nimby då Yimby är positivt inställd till förtätning i staden. Nimby 
betyder “not in my backyard” och speglar människors ovilja till förändringar och tillägg i 
befintlig stadsstruktur. Yimbys ambition är att analysera problem och även diskutera möjligheter 
med Göteborgs utveckling som stad. Yimby Göteborg ställer sig positiva till kommunens 
översiktplan, där det lyfts fram att en tät och levande blandstad är att eftersträva. Yimby 
Göteborg menar att det är oerhört attraktivt med en tät blandstad då den ger ökad ekonomisk 
dynamik, är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, ger minskad bilism samt skyddar naturmark 
på landet från exploatering. Dock menar Yimby Göteborg att det, kommunens översiktplan till 
trots, fortsätta att byggas dyra, likriktade samt glesa och trista bostadsöar. Dessa bostadsöar 
saknar verksamheter i gatuplanet och kräver bilanvändning. Här menar Yimby Göteborg att det 
finns ett systemfel som måste rättas till. Yimby Göteborg vill således bygga en tät, varierad och 
integrerad stad som tar fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i 
Göteborg (YimbyGBG).  

3 Syfte 
Studien avser att belysa dagens stadsideal och stadsutveckling i förhållande till folkhälsa. Den 
ämnar uppmärksamma de eventuella förutsättningar som begreppet blandstad som idé och 
praktik speglar vetenskap kring samhällsplanering och folkhälsa samt fyra av Statens 
folkhälsoinstituts folkhälsomål. 

4 Frågeställning  
! Vilken bild av blandstad ger tjänstemän och politiker inom Göteborgs stad? 
! Vilka förutsättningar kan blandstad ge en stads invånare enligt tjänstemän och politiker? 
! Hur förhåller sig dagens stadsutveckling i Göteborgs stad till begreppet blandstad enligt dem? 
! Vilka möjliga konsekvenser kan stadsutvecklingen få för invånare i staden utifrån ett 

folkhälsoperspektiv? 
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5 Avgränsningar  
Studiens data är avgränsad till tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret på översikts- och detaljplan 
samt politiker i byggnadsnämnden i Göteborgs stad. Vidare är det informanternas upplevelser 
och erfarenheter som finns gällande begreppet blandstad som lyfts. Det i relation till dagens 
stadsutveckling i Göteborg. Sverige har elva folkhälsomål som Statens folkhälsointitut står 
bakom. Denna studies data relateras till ett folkhälsoperspektiv som bygger på fyra av dessa elva 
folkhälsomål. Det är delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala 
förutsättningar, miljöer och produkter samt fysisk aktivitet. 

6 Begrepp, teori och vetenskaplig forskning 

6.1.1 Blandstad och förtätning  
Blandstad är ett begrepp utan fast definition (Bellander 2005; Grant 2002). Det är ingen fråga om 
form, utan snarare en fråga om stadsmiljöns och gaturummets offentlighet och tillgänglighet. 
Blandstad erbjuder människor inom synhåll eller på gångavstånd andra funktioner än bostäder, 
som till exempel affärer, arbetsplatser samt kulturella och sociala mötesplatser. Det är en 
funktionsintegrerad bebyggd miljö med en tät och fattbar bebyggelsestruktur. Närhet mellan 
verksamheter och människor, kontinuerliga upplevelser och händelser i staden samt ett 
omväxlande och rörligt folkliv är kvaliteter förknippade med begreppet blandstad. Detta är något 
som anses ge en socialt och mångfaldig boendemiljö samt ett minskat bilberoende. En blandstad 
är befolkad dygnet runt vilket ger förutsättningar för ökad säkerhet och trygghet. Förtätning 
skapar förutsättningar för en större andel boende i stadens centrala delar, så som fler 
arbetsmöjligheter och serviceutbud samt en mer effektiv användning av kollektivtrafik 
(Bellander 2005).  
 
Med förtätning menas någon typ av nybyggnation, så som bostäder, butiker eller kontor, i redan 
befintlig bebyggelse. Utöver detta så kan förtätning ske på olika typer av markyta. Det kan 
handla om att bebygga grönområden, industrimark, parkeringsplatser eller att bygga till fler 
våningar på redan existerande hus. Förtätning är något som utförs på flera olika nivåer av 
planering. Byggnation, kvarter, stadsdel, mellan stadsdelar, ort, stad eller region är exempel. 
Förtätning innebär ofta att ny bebyggelse placeras nära befintliga kollektivtrafikstråk (Henrikson 
och Weibull 2008).     
 
Trots att blandad markanvändning sägs vara mer framgångsrik när det kommer till miljömässiga 
och ekonomiska konsekvenser än separerad markanvändning är forskning i ämnet mycket 
begränsad hävdar Rabianski et al. (2009) och uppmanar därför till ytterligare forskning. De Roo 
(2000) skriver att planerare uttrycker tvivel om att den kompakta staden ger positiva effekter och 
riktat uppmärksamheten på miljömässiga konsekvenser som uppkommer i motsättningar mellan 
miljömässigt känsliga och miljömässigt påträngande funktioner. Den täta och blandade staden 
behöver ta ett växande antal olika intressen i beaktning. För att hantera dessa komplexa 
konflikter visar forskning på att lokal medverkan är effektiv. De Roo (2000) hävdar att 
komplexiteten inte längre kan ses som en metafor utan den är grundläggande i planeringsfrågor.  
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När det kommer till ekonomisk livskraft, social rättvisa och miljömässiga kvaliteter är blandstad 
en lovande strategi. Dock kan den ej med lätthet erbjuda sådana möjligheter där bland annat 
ekonomiska krafter främjar separering av markanvändning uppger Grant (2002) i sin forskning. 
Studien som Grant & Perrott (2011) har gjort visar att stadsplanerare påpekar att det är 
människors köpbeteende som ligger till grund för att visionen om blandstaden ej fungerar i 
praktiken. I samhällen där människor handlar på externa köpcentrum råder det allt större 
utmaning för lokala affärer och verksamheter att bli kommersiellt gångbara. 

6.1.2 Gentrifiering och segregation 
Gentrifiering är en social process som innebär att människor med hög socioekonomisk status 
flyttar till stadsdelar som dominerats av människor med lägre socioekonomisk status eller som 
tillhör etniska minoriteter. Begreppet uppkom på 1960-talet efter att en grupp människor från den 
bildade, högre medelklassen i London bosatte sig i nedgångna arbetarklassområden och bidrog 
till dess fysiska upprustning. När en stadsdel gentrifieras ändras dess sociala sammansättning 
vilket ofta leder till att områdets sociala status höjs, att områdets utbud av tjänster förändras samt 
att bostadspriserna ökar. De ökade priserna kan leda till att låginkomsttagare trängs ut från 
området. I Sverige har gentrifiering kunnat iakttas i gamla arbetarkvarter som till exempel Haga i 
Göteborg (NE 2011a). När befolkningsgrupper som, frivilligt eller ofrivilligt, är rumsligt 
uppdelade benämns detta som segregation. Segregation kan ske på grundval av socioekonomisk 
status, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet eller dylikt (NE 2011b). 
 
Bostadssegregering minskar möjligheterna till social sammanhållning visar en studie av Kawachi 
& Kennedy (1997). Enligt Cooper et al. (2001) påverkar sociala faktorer som inkomstskillnader 
och segregation starkt till för tidig död. Sellström & Bremberg (2004) har sammanställt en 
kunskapsöversikt över publicerade vetenskapliga studier som rör barns hälsa. Där framkommer 
att risken för att barn föds med låg födelsevikt och att de utvecklar beteendeproblem ökar i 
segregerade bostadsmiljöer. Bostadsområdets miljö påverkar i större utsträckning barn som lever 
i familjer som lider av olika typer av påfrestningar, än barn i allmänhet. I en studie utförd av 
Waitzman & Smith (1998) framkommer bland annat att koncentrerad fattigdom har samband 
med ökad dödlighet. 

6.1.3 Socioekonomisk kontext    
Det lokala samhällets ekonomiska status, materiella standard, utbildningsnivå, yrkesstatus eller 
kombinationer av dessa kan beskrivas som områdets socioekonomiska kontext. Den allmänna 
fysiska miljön tillsammans med service och normer ingår som variabler i begreppet. 
Områdesdeprivation är ett begrepp som beskriver ett områdes potentiella risk för ohälsa genom 
till exempel koncentration av fattigdom, arbetslöshet, avsaknad av ekonomiska investeringar och 
social samhörighet (Hogstedt red. 2003). En stadsdels karaktär inverkar på många faktorer, så 
som arbetstillfällen och förekomst av kriminalitet, vilket har betydelse för människors hälsa 
(Naidoo & Wills 2007). Människors välbefinnande i relation till området de bor i förklarar till 
stor del kvaliteten på relationer mellan grannar. Dessutom tenderar boende som är mer 
involverade i det lokala närsamhället att vara mer tillfreds där de bor, oberoende av den fysiska 
kvaliteten av deras hem (Marmot & Wilkinson red. 2006).  
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6.1.4 Socialt kapital     
Socialt kapital uttrycker hur relationer, attityder, värderingar och normer styr samspelet mellan 
individer och institutioner samt hur detta bidrar till ekonomisk och social utveckling. Socialt 
kapital omfattar sociala resurser, social trygghet, medborgerligt engagemang, delaktighet och 
inflytande. Socialt kapital kan studeras på grupp-, kommun- och makronivå. Robert Putnam, 
professor i statsvetenskap, ser socialt kapital som en viktig egenskap inom samhällen och 
grupper (Wamala 2003). Samhällen med bland annat hög anonymitet och lågt deltagande i lokala 
aktiviteter menar Putnam är samhällen som upplevs som otrygga och som har ökad risk för 
brottslighet och våld (Putnam 2001).  

6.1.5 Stödjande nätverk i staden 
Grannskap som erbjuder möjligheter till att både leva, arbeta och leka har tillkännagivits som 
betydande för stadsförnyelse skriver Rabianski et al. (2009). En fysisk stödjande miljö kan 
främja sociala relationer och sammanhållning i ett område genom att erbjuda goda möjligheter 
till daglig mänsklig kontakt. Promenadvänliga områden har visat sig bidra till ett ökat socialt 
kapital och engagemang för närmiljön samt främja sociala relationer och integration, vilket har 
visat sig minska risken för kroniska sjukdomar och mental ohälsa (Kaplan & Kaplan 2003). 
Kommunikationer inverkar på möjligheter till arbete och tillgång till samhällsservice. Dessutom 
har möjlighet till valet av transport betydelse för graden av luftförorening (Naidoo & Wills 
2007).  
 
Planeringen av stadsmiljön kan skapa förutsättningar för ett rikt utbud av lokala nätverk. 
Stödjande nätverk i lokala områden är beroende av gemensamma aktivitets- och mötesplatser. En 
tillgänglig stadsstruktur tillsammans med ett effektfullt och billigt transportsystem kan reducera 
problem som social exkludering och öppna upp möjligheter för fattiga och mindre rörliga 
människor (Barton & Tsourou 2000). Naidoo och Wills (2007) påpekar att brist på 
kollektivtrafik tillsammans med en hög bilanvändning försämrar sociala nätverk. Det är något 
som Burtons (2003) forskning ger stöd för då Burton beskriver att den kompakta staden har 
potential att främja social rättvisa och minska social segregation. Forskning visar att 
bostadsområden som är promenadvänliga och blandade till sitt innehåll kan uppmuntra 
utveckling av socialt kapital då människor som bor där har högre socialt kapital än de som bor i 
bilorienterade områden. De som bor i promenadvänliga bostadsområden är mer benägna att 
känna sina grannar, delta politiskt, lita på andra, samt vara socialt engagerad (Leyden 2003).  

6.1.6 Samhällsplanering och fysisk aktivitet 
Samhällsplanering kan uppmuntra till ett aktivt liv hos en stads invånare (Faskunger 2008). 
Människors vilja och möjlighet att gå, cykla samt leka utomhus påverkas av tillgänglighet, 
kvalitet och säkerhet i gång- och cykelbanor samt på offentliga platser. Den fysiska miljön kan 
främja, alternativt förhindra, människors hälsa. Dock är den fysiska miljön ej den enda 
komponent som påverkar folkhälsa (Barton & Tsourou 2000). Enligt Naidoo & Wills (2007) 
leder bilens dominans på bekostnad av offentlig kommunikation till fler trafikolyckor, 
nedsmutsning av miljön och en stillasittande livsstil. En stillasittande livsstil och otillräcklig 
fysisk aktivitet är en övervägande riskfaktor för ett stort antal kroniska sjukdomar som hjärt- och 
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kärlsjukdom, cancer, diabetes typ 2, övervikt och fetma, högt blodtryck, benskörhet och 
depression (Faskunger 2008).   
  
Faskunger (2007) beskriver ett flertal internationella studier som visar att trygghet och säkerhet i 
bostadsområdet är några av de viktigaste faktorerna som påverkar den fysiska aktiviteten hos 
många grupper. Speciellt bland barn, ungdomar, äldre samt kvinnor och då framförallt kvinnor 
från etniska minoriteter. De viktigaste formerna av fysisk aktivitet är gång och cykling och dessa 
utförs framför allt i bostadsområdet samt vid lokala anläggningar kommer McCormack et al. 
(2004) fram till i sin forskning. McCormack et al. (2004) kommer även fram till att fysisk 
aktivitet i hög grad beror på den fysiska miljöns status, som trottoarers standard och utformning 
av vägnät. 
 
En studie av Hoehner et al. (2005) visar att ett område vars estetiska attraktivitet är bristfällig har 
en lägre andel boende som går eller cyklar som aktiv transport. Studien beskriver även att boende 
som uppfattar eller har bättre tillgång till destinationer och kollektivtrafik samt tillgänglighet till 
cykelbanor i högre grad förflyttar sig på andra sätt än med bil. Enligt Hoehner et al. (2005) skulle 
förbättringar av kvarters byggda miljö och funktionalitet sannolikt främja fysisk aktivitet.   
  
McConville et al. (2011) har studerat hur tillgänglighet, intensitet och mångfald i industri- och 
handelsområden är relaterat till att transporteras till fots. Tillgänglighet och intensitet av 
busshållplatser, mataffärer, kontor och detaljhandel i undersökningspersonernas bostadskvarter 
samt mångfaldig markanvändning var positivt associerat med att röra sig till fots. Studien stödjer 
blandstad som en strategi för att främja ett aktivt liv. Vidare lyfter studien att en försiktig 
blandning av landanvändning i bostadskvarter kan främja fysisk aktivitet. Schilling & Linton 
(2005) har i sin forskning kommit fram till att en blandad markanvändning gör promenader till 
ett attraktivt alternativ framför bilkörning och stödjer en mer fysisk aktiv och hälsosam 
medborgare. En kompakt stad minskar troligtvis bilberoende hävdar Burton (2003). Människor 
som bor i promenadvänliga områden är mer fysiskt aktiva än invånare i mer bilorienterade och 
mindre promenadvänliga områden. De promenerar först och främst mer för att utföra 
vardagssysslor. Dessutom är det är upp till 70 minuters skillnad i fysisk aktivitet i veckan mellan 
de som bor i promenadvänliga områden och de som inte gör det. Detta även då hänsyn tas till 
skillnader som hänger samman med inkomst och utbildning (Saelens et al. 2003).   
 
Det sätt vägnätet i bostadsområden är byggt och utformat påverkar graden av fysisk aktivitet. 
Områden med återvändsgränder minskar biltrafik. Dock försvårar och minskar återvändsgränder 
möjligheter till fysisk aktivitet. Det samma gäller för gator utan möjlighet till genomfart för 
gångare eller cyklister. Områden som är utformade enligt rutnät underlättar promenad och 
cykling genom att öka antalet möjliga färdvägar och förkortar avstånd till viktiga destinationer 
(Frank & Engelke 2001). Det har visat sig att människor som bor i områden som är utformade 
enligt rutnät promenerar oftare (Greenwald & Boarnet 2001). 
  
Faskunger (2007) beskriver en tvärnationell studie, som delvis genomförts i Sverige. Studien 
visar att affärer inom promenadavstånd, tillgängliga trottoarer, infrastruktur för cykling och 
billiga eller gratis anläggningar för fysisk aktivitet och rekreation är kvaliteter som har positiv 
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inverkan på människors promenadvilja. Studien visar även att bostadsområden bestående av 
mestadels enfamiljshus ger en negativ effekt på viljan att promenera. 

6.1.7 Folkhälsa  
En entydig definition av folkhälsa finns inte eftersom den ändras över tid (Andersson & 
Ejlertsson red. 2009). Dock står folkhälsa för en befolknings hälsotillstånd där en god folkhälsa 
syftar till både en så bra hälsa som möjligt samt en så jämlikt fördelad hälsa som möjligt hos den 
allmänna befolkningen (Andersson & Ejlertsson red. 2009). Inom folkhälsa inbegriper stödjande 
miljöer fysiska och sociala aspeker i människors omgivning. Det rör sig om var människor bor, 
lever och arbetar samt tillgångar till levnadsresurser, möjligheter till att vara med och utforma sin 
närmiljö och deltaga i samhället (Haglund & Svanström 1995). Folkhälsa beskriver skillnader i 
hälsa mellan kön, olika socioekonomiska grupper samt olika geografiska indelningar. Faktorer 
som påverkar folkhälsa är arv, kön och ålder men även faktorer av föränderlig karaktär som 
livsvillkor och levnadsvanor (Jansson, Hägglund & Klepke 2002). Sociala och hälsorelaterade 
jämlikhetsbrister är en viktig orsak till en stor del av ohälsa och för tidig död (Naidoo & Wills 
2007).  
 
Att arbeta med folkhälsa innebär att arbeta med samhälleliga frågor i form av sociala 
maktförhållanden, ekonomisk tillväxt och socioekonomiska fördelningar. Människor kan endast 
påverka sina egna levnadsvanor varför folkhälsoarbete ofta sker bland myndigheter, kommuner 
och landsting för att få en övergripande genomslagskraft (Hultgren 2002). Att arbeta med att 
främja folkhälsan i Sverige är relevant då det ses som en resurs för att skapa tillväxt och välfärd 
(Malmberg & Andersson 2006). 

6.1.8 Sveriges folkhälsomål  
I Sverige finns elva folkhälsomål som Statens folkhälsoinstitut står bakom. Dessa folkhälsomål 
syftar till att lägga fokus på bestämningsfaktorer till hälsa snarare än att ange vad som kan 
minska sjukdom. Bestämningsfaktorer utgörs av faktorer i samhällsstrukturen, sociala nätverk 
samt livsvillkor och levnadsvanor. Även individuella faktorer som ålder, kön och arv inkluderas 
(Kjellström 2005). Utifrån studiens syfte är fyra folkhälsomål aktuella. Det är delaktighet och 
inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar, miljöer och produkter samt fysisk 
aktivitet. Samtliga av dessa målområden utgör några av de mest grundläggande förutsättningarna 
för folkhälsa och kommunen utgör en viktig arena för att uppnå dessa, enligt Statens 
folkhälsoinstitut (FHI 2010a).   

6.1.8.1 Delaktighet och inflytande i samhället 
Delaktighet och inflytande i samhället är viktigt då brist på inflytande och möjligheter att 
påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med ohälsa. När människor, individuellt 
eller i grupp, upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av 
samhället uppstår maktlöshet. Delaktighet och inflytande är således viktiga inslag i ett samhälle. 
Alla människor ska ha lika värde med jämlika möjligheter till att utöva detta. Vidare gäller rätten 
till delaktighet och inflytande oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning samt ålder. För att uppnå detta målområde poängterar Statens folkhälsoinstitut 
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att särskild vikt ska läggas vid att stärka förmågan och möjligheten till social och kulturell 
delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer. Även särskild vikt ska läggas på barns, 
ungdomars och äldres möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället för att uppnå 
målområdet (FHI 2008).   

6.1.8.2 Ekonomiska och sociala förutsättningar 
I målområdet ekonomiska och sociala förutsättningar lyfts ekonomisk och social trygghet, 
jämlikhet i levnadsvanor, jämställdhet samt rättvisa. Detta är viktiga samhällspolitiska mål 
eftersom att det finns ett samband mellan dem och god folkhälsa. Ekonomisk stress och social 
otrygghet leder till ökad ojämlikhet i hälsa. Det orsakar ohälsa och då framför allt psykisk sådan 
(FHI 2009b).   

6.1.8.3 Miljöer och produkter 
Målområdet miljöer och produkter omfattar människors hela fysiska omgivning med vitt skilda 
typer av miljöer och exponeringssituationer. Det rör bland annat luft, mark, vatten och den 
bebyggda miljön. Boende, transporter, produktion och konsumtion av varor ger också upphov till 
många faktorer som på olika sätt påverkar människors hälsa. I målområdet ingår även ett 
skadeperspektiv som syftar till att skapa säkerhet i olika typer av miljöer som till exempel 
trafikmiljö, arbetsmiljö, bostad, skola och fritid. Enligt Statens folkhälsoinstitut är en långsiktigt 
god folkhälsa beroende av en hälsofrämjande och säker yttre miljö (FHI 2011).  

6.1.8.4 Fysisk aktivitet  
I målområdet fysisk aktivitet lyfts att regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsa och 
välbefinnande samt har en sjukdomsförebyggande effekt. Målområdet syftar till att öka fysisk 
rörelse, skapa mer fysisk rörelse i skola och i anslutning till arbete samt skapa mer fysisk rörelse 
under fritid (FHI 2010b). 

7 Metod  

7.1.1 Kvalitativ metod 
Utifrån studiens syfte har vi valt att lyfta fram de upplevelser och erfarenheter som finns 
gällande begreppet blandstad från kommunens sida i Göteborgs stad. I relation till dessa data har 
en analys gjorts utifrån ett folkhälsoperspektiv. Kvalitativ metod med halvstrukturerade 
intervjuer med öppna frågor har valts som datainsamlingsteknik (bilaga 2). En sådan form av 
intervju kan ge oss som intervjuar möjlighet till att gå mer på djupet och komma åt den 
intervjuades världsbild samt fråga vidare till vi upplever att ämnet är uttömt (Eliasson 2006). I 
denna studie är intervjupersoner utvalda för att bidra med kunskap inom det fält där de verkar 
som tjänstemän respektive politiker och är således informanter. I användningen av kvalitativ 
metod skiljer Repstad (1999) informanter från respondenter. En respondent ger direkt 
information om en individs egna känslor, åsikter och uppfattningar, medan en informant ger 
kunskap om faktiska förhållanden och uppfattningar om andras åsikter. Informationsintervjuer 
lämpar sig till exempel vid försök att få kunskap om fält som är för tidskrävande att observera 
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helt själv eller om det finns behov av information om saker som redan har hänt. I den här studien 
är intervjupersonerna utvalda för att bidra med kunskap inom det fält där de verkar som 
tjänstemän respektive politiker och är således informanter (Repstad 1999).   

7.1.2 Grundad teori 
I denna studie har inspiration hämtas från den kvalitativa metoden Grundad teori, som är en 
forskningsmetod utvecklad av sociologerna Barney Glaser och Anselm Strauss. Strauss 
vidareutvecklade senare metoden med Juliet Corbin. Grundad teori kan användas för att generera 
teori, göra en beskrivning eller begreppsmässig ordning. I Grundad teori utgår forskaren från 
data som systematiskt insamlas under forskningsprocessen och konstruerar teori. Istället för att 
utgå från en förvald teori utgår forskaren från ett område, vilket låter teori uppstå från data. 
Forskaren ska inte, enligt Grundad teori, gå in i ett projekt med förutfattade meningar om 
begrepp, teoretiska ramverk eller med en välutvecklad forskningsdesign. Tillämpningen av 
Grundad teori utgörs av tre olika faser. Den öppna fasen som kan beaktas som induktiv eftersom 
viktig data samlas förutsättningslöst och analyseras induktivt, den axiala fasen och den selektiva 
fasen som är deduktivt baserad på analysen och som landar i en teoretisk modell. Processen i 
Grundad teori kan således liknas vid abduktion (Mella 2007).  

7.2 Urval och tillvägagångssätt  
Under insamling av information har tyngdpunkten lagts vid en så öppen och förutsättningslös 
registrering som möjligt av den information som informanterna under intervjuerna har lämnat 
ifrån sig. En allt större betoning har sedan växelvis lagts på teoretiska begrepp och perspektiv för 
att tolka denna information (Repstad 1999). 
 
Vi har valt att, med inspiration av Grundad teori, koncentrera studien till ett specifikt begrepp, 
vilket är blandstad. Intervjufrågorna har betraktats som en provisorisk mall och har utgjort fokus. 
Arenan har valts med tanke på att den ska tillhandahålla relevant information och bidra till 
forskning om det som vi ämnar undersöka. Urvalet har växt fram under processen vilket 
återspeglar strävan att generera teori. Data har samlats in till en viss teoretisk mättnad uppnåtts, 
vilket betyder att vi har slutat samla in data då ny data snarare bekräftar analysen än tillfört något 
nytt (Dencombe 2009).  

7.2.1 Val av arena 
Enligt Statens folkhälsoinstitut utgör kommuner en viktig arena för att uppnå folkhälsa (FHI 
2010a) varvid Göteborgs stad valdes som arena. I Göteborgs stads översiktsplan är begreppet 
blandstad frekvent använt och kan ses som ett ideal i stadens utveckling (Stadsbyggnadskontoret 
2009). Göteborgs stads översiktsplan har varit en utgångspunkt för intervjufrågor (bilaga 2) och 
urval av informanter.  

7.2.2 Första urvalet av informanter 
Första urvalet av inormanter är fem tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad. 
Tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret arbetar på uppdrag av byggnadsnämnden. 
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Stadsbyggnadskontoret ansvarar för översikts- och detaljplaneringen i Göteborgs stad 
(Göteborgs stad 2011b). Deras uppdrag är att regelbundet skapa en översiktsplan för Göteborg, 
att göra detaljplaner som beskriver hur och var det får byggas nya hus och anläggningar 
(Göteborgs stad 2011c). Motivet att intervjua tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg 
bygger på att de är sakkunniga och ansvarar för hur och var det ska byggas i Göteborg. De har 
således insyn och tillhandhar kunskap kring Göteborgs stad och dess utveckling.  
 
Kontakt med tjänstemännen fick vi genom att mejla till Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad 
(bilaga 1), för att sedan bli vidarebefordrade till en person på översiktplanavdelningen, som i sin 
tur skickade ut vårt mejl till sina kollegor på översikts- och detaljplanavdelningen. Valet av 
informanter har således dels skett utifrån ett bekvämlighetsurval, där de personer på fältet som 
funnits tillgängliga för att ställa upp på intervjuer har tillfrågats (Bryman 2011). Dels har de 
tillkommit utifrån ”snöbollsprincipen” (Repstad 1999), då informanter introducerat oss för nya 
informanter, samt rekommenderat andra personer att bli intervjuade av oss.      

7.2.3 Andra urvalet av informanter  
Andra urvalet av informanter är fem politiker i byggnadsnämnden i Göteborgs stad. Motivet att 
intervjua politiker i byggnadsnämnden bygger på att de representerar invånarna i Göteborgs stad 
och är ansvariga för bland annat riktlinjer och uppdrag till tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret. 
Vi blev varse om dem genom att ta del av information på byggnadsnämndens sida på internet 
(Göteborgs stad 2011d). Denna sida består av en lång lista på samtliga politiker i 
byggnadsnämnden och deras kontaktuppgifter. Vi ringde sedan upp personer på denna lista och 
frågade om de var intresserade av att delta som informanter till en C-uppsats gällande 
stadsutveckling. När vi fått fem som tackat ja avslutade vi vår rundringning.  
 
Vi utförde således tio stycken intervjuer. Intervjuernas längd har varierat mellan tjugo minuter 
till en timma. Samtliga intervjuer har spelats in efter informantens medgivande och varje intervju 
har transkriberats för kodning. Nya frågor som eventuellt har uppkommit under kodningsarbetet 
har lyfts i nästkommande intervjuer.  

7.2.4 Kodningsprocess  
I enlighet med Grundad teori har vi sökt efter återkommande teman i vår rådata som förefallit 
avgörande för förståelsen bland informanterna gällande begreppet blandstad – en så kallad 
kodning av datan. Först har en öppen kodning gjorts där koderna är deskriptiva och databitarna 
har etiketteras beträffande innehåll. För att underlätta denna kodningsfas gav vi varje informants 
intervju en färg, för att lättare hålla isär dem. I den axiala kodningen har vi sedan sökt efter 
förhållanden och samband mellan informanternas intervjuer. Vi kursiverade även återkommande 
teman. På så sätt har koder samt nyckelkomponenter identifierats. Slutligen har vi riktat 
uppmärksamhet mot nyckelkomponenterna i fasen kallad selektiv kodning. Detta för att dra fram 
huvudtemat, som presenteras i denna studies resultatdel (Dencombe 2009). 
 
Med inspiration från Grundad teori har en teoretisk modell tagits fram ur data där viktiga 
skeenden som studerats kan förstås och förklaras utifrån ett huvudtema, en kärnkategori. 
Majoriteten av kategorier är relaterade till huvudtemat genom förklarande relationer (Strauss & 
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Corbin 1998). Arbetsprocessen har präglats av en pendling mellan öppen och axial kodning och 
från datamaterial till forskning och vice versa. Påståenden hämtade från datan har kontinuerligt 
vägts mot inkommande data och modifieras, utökats eller tagits bort om nödvändigt. Kategorier 
som har tangerat huvudtemat har följt med till den slutliga modellen där teorin behandlas. Det 
ska understrykas att de kategorier som ej relaterar till huvudtemat är betydande, dock utvecklar 
de ej den utarbetade teorin. Som Guvå och Hylander (2003) skriver är det viktigt att som 
forskare veta vad som är av intresse för att kunna ignorera data som inte kan relateras till 
kärnkategorin. Vi gör således ej anspråk på att förklara all varians i vår data, utan väljer en utav 
många möjliga konstruktioner för att skapa mening. 
 
Då forskningsprocessen i Grundad teori utgår från datamaterial har merparten av vetenskap kring 
begreppet blandstad och teorier där omkring och i relation till folkhälsa samlats in under 
kodningsprocessen. Blandstad kan översättas med “mixed-use” på engelska. “Mixed-use” är ett 
adjektiv som står för “combining commercial and residential development; zoned for 
commercial and residential use” och “designed for diverse functions” (Dictionary.com). Hög 
prioritet har lagts vid ny forskning samt vid antal citeringar i annan forskning. När huvudtemat 
har stått klart har specifik forskning kring ämnet tagits fram. 

7.3 Metoddiskussion och metodkritik 

7.3.1 Val av kvalitativ metod   
Vi valde att utgå från kvalitativ metod då vi ämnade att utifrån studiens syfte nå en fördjupad 
kunskap, där kvantitativ metod hade gett en bredd på bekostnad av djup (Eliasson 2006). 
Kvalitativa intervjuer gav oss möjlighet till att införskaffa fördjupad kunskap om faktiska 
förhållanden och processer i samhällsplanering utifrån informanternas upplevelser och 
erfarenheter av det specifika begreppet blandstad (Repstad 1999).   

7.3.2 Val av Grundad teori 
Vi har utgått från ett begrepp, blandstad, som informanterna är väl bekanta med genom 
översiktsplanen i Göteborgs stad som visar aktuella ställningstaganden och ger vägledning i 
beslut om kommunens användning av mark- och vattenområden samt bebyggelseutveckling 
(Stadsbyggnadskontoret 2009). Denna studie utgår från informanternas upplevelser och 
erfarenheter gällande begreppet blandstad i relation till dagens stadsutveckling i Göteborg. 
Således utgår denna studie från de deltagandes, informanternas, synvinkel (Dencombe 2009). 
Vidare negligeras etablerade teorier till en början i studien, för att sedan knyta an till och 
vidareutveckla befintliga teorier genom att applicera studiens resultat på teorier inom 
samhällsplanering samt folkhälsa (Guvå och Hylander 2003). Därför anser vi att Grundad teori är 
en lämplig metod att hämta inspiration från. Vidare passar Grundad teori bra för undersökande 
forskning där forskningsfrågan har varit jämförelsevis förbisedd i litteraturen eller endast fått 
ytlig uppmärksamhet (Dencombe 2009). Det är något vi anser stämmer bra med begreppet 
blandstad. 
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LIBRIS är de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog, knutet till samtliga 
universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Där finns bland 
annat böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter och elektroniskt publicerat material 
(LIBRIS). Ordet ”blandstad*” ger fyra träffar på LIBRIS sökmotor, varav den äldsta är ett 
kapitel ur en bok daterad år 2000. Sökning på ”mixed-use” ger ett utslag på 12 träffar och 
”mixed-use cit*” ger sju träffar. Vid en sökning på ”mixed use” ger 98 träffar, men behandlar i 
större grad andra ämnen än staden, dess planering och/eller utveckling. Vid tillägg av ”cit*”, 
alltså ”mixed use cit*” ger sju relevanta träffar i LIBRIS, varav den äldsta boken som behandlar 
ämnet samhällsplanering utkom 1997. Då begreppet blandstad ej är väl omskrivet i litteraturen 
anser vi att Grundad teori är en bra metod att hämta inspiration från i forskningsprocessen.      

7.3.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet, eller giltighet, innebär att instrumentet eller frågan ska mäta det den är avsedd att mäta 
(Trost 2010) och reliabilitet avser noggrannheten i det som mäts (Guvå & Hylander 2003). Vi 
har valt att redovisa våra intervjufrågor vilket enligt Trost (2010) låter läsaren avgöra 
trovärdigheten i intervjumaterialet. Det ska dock tilläggas att intervjumaterialet har utvecklats 
under insamlingen av datan, då inspiration har hämtats från Grundad teori. Stor vikt har lagts vid 
att ständigt återgå till ursprunglig data i intervjumaterialet. Vid presentation av resultat har vi valt 
att använda citat för att ha hög empirisk förankring. Framställning av data i specifika steg har 
valts då läsare ska kunna följa forskningens process och ha möjlighet att avgöra studiens kvalitet. 
Detta är två sätt att validera och kvalitetskontrollera forskningsprocessen i Grundad teori (Guvå 
& Hylander 2003). Vetenskap och teorier har i Grundad teori en kontrollerande roll, varför 
merparten av vetenskap kring begreppet blandstad och teorier där omkring och i relation till 
folkhälsa samlats in under kodningsprocessen. För att den egna teorin inte ska riskera att stå i en 
värld för sig skriver Guvå & Hylander (2003) att den bör jämföras med etablerade teorier, som 
ett moment i kvalitetssäkring.  

7.4 Etiska överväganden 
När det gäller kvalitativa intervjuer är det i hög grad aktuellt att upplysa informanter om att ge 
sitt samtycke eller neka till att vara med i studien. De som intervjuats i denna studie har 
informerats om studiens syfte och uppläggning (Bryman 2011). Lantz (2007) betonar vikten av 
att spela in intervjuer för att senare kunna plocka fram resultat och analysera. Vi ansåg det vara 
viktigt att informera om inspelning av intervju så tidigt som möjligt. Samtliga informanter blev 
därför redan vid första mejlkontakten informerade om konfidentialitet och inspelning av 
intervjuerna och har således fått ta ställning till inspelning innan själva mötet för intervju (bilaga 
2). Det var ingen av informanterna som ställde sig negativa till inspelning. Samtliga informanter 
har även fått välja plats där de velat bli intervjuade. Åtta stycken valde att bli intervjuade på sin 
arbetsplats. Dock utfördes dessa intervjuer i högsta avskildhet, på informanternas kontor eller i 
förbokade grupprum. Två stycken ville bli intervjuade på ett lugnt café. Att genomföra intervjuer 
utanför informanters arbetsplats kan bidra till att skapa en mer avslappnad miljö så att 
informanten har större möjlighet till att känna sig bekväm med att besvara frågor (Alvesson & 
Deetz 2000). Uppgifter som lämnats av informanterna har behandlats med konfidentialitet och 
förvaras på ett säkert sätt (Repstad 1999). Samtliga informanter har fått kodnamn vid 
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transkribering. Vi har valt att ej lyfta fram enskilda informanters upplevelser och erfarenheter 
med namn eller fingerade namn. Vi har valt detta då det enligt vårt syfte ej fyller någon funktion.   
 
På översikts- och detaljplaneringen i Göteborgs stads Stadsbyggnadskontor arbetar cirka 75 
stycken personer. I byggnadsnämnden sitter nio stycken ledamöter samt sex stycken ersättare 
(Göteborgs stad 2011d). Vi anser att det är en tillräckligt stor andel för att bibehålla tjänstemäns 
och politikers konfidentialitet. Det hade förmodligen inte varit lika enkelt i en mindre kommun 
med färre anställda och folkvalda. Vidare har vi, i enlighet med Trost (2010), valt att formulera 
om citat från talspråk till skriftspråk. Detta för att i möjligaste mån undvika att röja varje enskild 
informants identitet. Dock framhålls att budskapen ej har förvrängts.  

8 Resultat 

8.1.1 Blandstad               
Samtliga informanter lyfter att blandstad är när det råder variation på olika upplåtelseformer av 
bostäder. Majoriteten av informanter betonar att det i samma område ska finnas en variation på 
verksamheter samt att blandstad är levande områden där människor rör sig och möts. Flera 
informanter nämner att blandstad är när det finns en blandning på människor och trafikinslag. 
Blandstad är viktigt då den har möjlighet att erbjuda närhet till kollektivtrafik, jobb och service. 
Det leder till mindre resande och bilanvändande, som i sin tur är bra för miljön, beskriver en 
informant. Blandstaden är brokig med udda butiker och målpunkter som människor vill till där 
små skitiga verksamheter är välkomna, nämner en annan informant. Ytterligare en informant 
uttrycker att blandstad är små enheter och hus med olika fasadmaterial samt med blandade 
exploatörer.  
 
Majoriteten av informanter har en viss inledande tvekan över att ge exempel på blandstad i 
Göteborg. Många nämner områden, eller gator som exempel, men är noga med reservationer. 
Gemensamt för överhängande majoritet informanter är att äldre delar som vuxit fram under en 
längre tid, nära eller i centrala stan, får stå som mall för blandstad. En informant nämner 
Vasastaden som exempel på blandstad. Där finns småföretag, kontor, bostäder, restauranger och 
caféer blandat med grönområden samt publika inslag som till exempel teater. En informant 
betonar särskilt att äldre områden där alla grönområden ej tas i anspråk vid förtätning har 
potential att vara blandstad och poängterar att det är viktigt att tänka efter vad som är variation i 
varje enskilt område.  Ett fåtal informanter påpekar att det inte finns något område i Göteborg 
som präglas av blandstadsideal. En av dessa informanter nämner dock att äldre områden som 
Haga eller Andra Långgatan är exempel som brukar tas upp som god blandstad. Några 
informanter nämner just Långgatorna som exempel på blandstad, varav en person betonar att det 
är levande stadsrum där. En annan informant uttrycker att det vid Långgatorna finns en själ som i 
många nya områden saknas. Denna själ uppkommer enligt personen genom en mångfasetterad 
blandning av människor, olika upplevelser och mötesplatser. Äldre områden som Linnéstaden 
och Majorna ses som exempel på blandstad av några informanter. En informant lyfter att de 
områdena präglas av bostäder, arbetsplatser, servicefunktioner och olika trafikinslag som bilar, 
cyklar, kollektivtrafik samt gående. Personen är en av få som nämner nyare områden som 
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exempel på blandstad som håller på att växa fram, däribland Eriksberg, Östra Kvillebäcken och 
Norra Älvstranden. 
 
En informant påpekar att begreppet blandstad tenderar att förenklas till enbart variation, där 
fokus läggs på antingen en blandning av funktioner, upplåtelseformer eller verksamheter. 
Personen menar att det krävs en nivå på det också, att se till om det är blandstad i ett gathörn, i 
ett kvarter eller i en hel stad. Blandstad är inget recept och det går inte att duplicera ett lyckat 
koncept på andra områden, menar informanten. Personen menar även att “det är ganska starkt 
kopplat till täthet där människor går, rör sig, är och vill vara”. Det är svårt att bygga blandstad då 
det inte går att mäta vad det i praktiken innebär samt att olika människor har olika bild av vad det 
är. Dessutom saknas mod att tro på en blandstad och våga göra fel, anser personen. En annan 
informant beskriver att människor har olika behov samt preferenser och lyfter att det finns de 
som inte alls uppskattar stadsmiljön utan hellre vill ha närhet till fri natur. Personen i fråga anser 
därför att blandstad ej går att bygga överallt. Att blandstadens struktur inte kan byggas överallt i 
staden nämner många av informanterna.  

8.1.2 Stadsliv som ger social hållbarhet       
Samtliga informanter uttrycker att blandstad innehåller en social dimension. En informant 
uttrycker att blandstad handlar om den sammanhållna staden där det råder en blandning av olika 
upplåtelseformer, hyres- och bostadsrätter med arbetsplatser samt olika storlekar på byggnader. 
Majoriteten av informanter lyfter att blandstad välkomnar alla människor i olika åldrar och med 
olika socioekonomiska förutsättningar, varav en informant poängterar att denna blandning gör 
staden levande. En hållbar stad är när människor kan bo tillsammans, vilket är motsatsen till 
social segregation, uttrycker en informant. Som en informant säger är ”hemlösa eller 
alkoholisterna som hänger på parkbänkarna också en del av staden”. Flera av informanterna 
anser att det planeras åt rätt håll gällande den sociala dimensionen, dock påpekar de att det ej går 
tillräckligt fort. En del av informanterna beskriver att blandade upplåtelseformer erbjuder 
bostadskarriär i samma område, vilket är bra då alla människor ska kunna bo i ett område oavsett 
om de vill äga eller hyra. Olika människor söker sig till olika uttryck och upplåtelseformer menar 
en informant som beskriver att blandstaden är positiv eftersom den erbjuder detta.       
 
I blandstaden ska människor kunna hantera sitt vardagsliv lokalt, betonar en informant och 
berättar att det handlar om att få med människor eftersom att det är de som kommer att påverkas 
av det. Blandningen av människor, funktioner, verksamheter i bottenplan, storlekar på hus, ålder 
samt många små mekanismer och funktioner gör att det kan jämföras med mångfald i naturen, 
lyfter en informant och menar att när allt detta kommer samman så blir det ett robust samhälle. 
Flera informanter beskriver att den största fördelen med blandstad är att få till stadslivet, då det 
ger positiva följder som till exempel trygghet och attraktivitet. En informant menar att blandade 
verksamheter i bottenplan innebär att människor rör sig mer i området, som i Linnéstaden och 
Majorna. En annan informant som nämner Linnéstaden som exempel på blandstad poängterar att 
det dock saknas en etnisk och socioekonomisk variation på människor där.  
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8.1.2.1 Möten 
Majoriteten av informanter belyser att blandstad ger goda förutsättningar för människor att mötas 
och då även mellan olika typer av människor med varierande socioekonomisk bakgrund. Det 
skapar social hållbarhet och goda grannskapsrelationer främjas menar en person och säger att “på 
något sätt tror jag att man letar efter livet liksom. [...] det handlar ju mycket om tillit, tolerans, 
med styrkan i nätverk i en stad. […] det är snarare en upplevelse, en känsla och känslan bygger 
mycket på liv och rörelse”.  
 
De främsta kvaliteterna i staden, beskriver en informant är “att få till de här mötesplatserna. Att 
få till det här kittet mellan husen. Att det inte bara är där man sover eller där man arbetar. Utan 
att man får det där kittet, man får folk som rör sig, får ett naturligt stadsliv”. Den sociala 
dimensionen faller bort mer än de ekologiska och ekonomiska, men tas i beaktning mer och mer, 
uttrycker en informant. Personen menar att det som faller bort är mellanrummen, stadsrummen 
där människor möts. Mötesplatser som byggs idag är för storskaliga och därför räcker människor 
inte till för att fylla upp dem så de blir levande, beskriver informanten.  
 
Blandstad tillåter olika former av mötesplatser och kan tillmötesgå olika behov, vilket leder till 
att fler människor kommer ut och mår bra, uttrycker en informant. Personen beskriver att 
blandstad ger möjlighet för människor att vistas ute för daglig motion eller rekreation då 
mötesplatser och grönområden är nära boendemiljön. Vidare säger personen att “du slipper sätta 
dig i bilen, du tar dig fram genom att promenera. Jätteviktigt att du får den dagliga motionen. 
Inte bara för din egen hälsa utan för att staden ska bli mänskligare”. Människor som bor på 
samma gata och frekvent använder sig av bil vid förflyttning riskerar att inte se varandra. Det 
försvårar mötet mellan grannar menar informanten och påpekar att det är viktigt att vara van vid 
sociala kontakter.  

8.1.2.2 Liv dygnet runt  
Majoriteten av informanter talar om vikten av en levande stad, en stad som präglas av liv och 
rörelse under så många timmar av dygnet som möjligt. En informant uttrycker att en levande stad 
dygnet runt är viktigt för ”det blir ett levande område, man skapar tillit mellan människor, den 
fysiska miljön ger en grund för möten, social interaktion”. En annan informant poängterar att 
torg utan bostäder tenderar att bli döda efter sextiden och kopplar detta till att om människor är 
ute och rör på sig så skapar det ett levande område, vilket är en trygghetsfaktor. Vidare menar en 
informant att boendet är viktigt för människors välbefinnande samt att människor vill ha trivsel 
och känna trygghet. Personen påpekar att “vi pratar om de här sociala värdena, det här livet 
mellan husen.” Detta lyfts även av en annan informant som menar att otrygghet eller okunskap 
om vad områden kan användas till kan hindra människor från att gå ut. Industriområden är 
motsatsen till en blandad bebyggelse påpekar flera informanter varav en av dem beskriver att 
dessa områden är döda på kvällar och helger, vilket leder till otrygghet och kriminalitet.    

8.1.2.3 Upplevelser 
Blandstaden innehåller enligt majoriteten av informanter en dimension som bygger på 
människors upplevelser. Människor dras till blandstaden då den har karaktär, är spännande eller 
väcker nyfikenhet. En informant uttrycker att blandstad handlar om identitet och historia, en 
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variation av upplevelser samt gammalt och nytt. Det är därför svårt att planera för en blandstad 
beskriver personen och säger att ”vi kan skapa förutsättningar men sedan så ska det fyllas på med 
ett innehåll, med människor, med karaktärer, liv. Sedan ska det också förändras över tid”. En 
annan informant menar att när ett område är karaktärsfullt och brokigt, då blir det intressant. Det 
skapar kreativa tankar och när inte allt ser likadant ut öppnas sinnena upp. Människor mår bra av 
att vara nyfikna och uppleva olika formspråk och arkitektur som en blandstad erbjuder, uttrycker 
en informant. Upplevelser av vatten, som till exempel porlande bäckar eller fontäner, är viktigt 
nämner några informanter. Varav en säger att det berikar och samlar människor samt bidrar till 
själsligt välmående. Ett mindre antal informanter lyfter att social hållbarhet är svårräknat, varav 
en informant uttrycker att subjektiva värden, som en känsla, är svårt att sätta indikatorer på. 
Samtidigt understryker samma informant att ekonomin är beroende av människor och mjuka 
värden samt att platser med liv, som mötesplatser, kan skapa innovativa miljöer samt främja 
ekonomin.  

8.1.2.4 Samverkan      
Samtliga informanter lyfter att en bra och fungerande blandstad ej kan uppnås utan samverkan 
och för att få en bra och fungerande stad behövs kunskapsutbyte. Staden är en kompromiss och 
stadsplanering handlar om att hantera konflikter då det alltid finns motstridiga intressen från 
invånare, företag, näringsliv och byggföretag, beskriver en informant. Det finns olika sätt att se 
på staden, till exempel som invånare, turist eller politiker uttrycker en informant. Det handlar om 
att väga fördelar mot nackdelar menar personen och påpekar att det handlar mycket om att 
ständigt väga de kvaliteter som finns i ett område mot människor som inte har någonstans att bo. 
Ibland väger det över och ibland är det inte värt att offra ett visst grönområde för att bygga fler 
bostäder, berättar personen. Samverkan går åt rätt håll uttrycker en informant och menar att för 
att åstadkomma blandstad så krävs det en bred samverkan mellan många olika aktörer. Vidare 
menar personen att det som planerare inte går att sitta isolerad på sin kammare och tro att det går 
att rita blandstad. Personen beskriver också att hinder för att bygga blandstad kan vara uppdelad 
kompetens inom byggbranschen samt konservativ personal som föredrar trafikseparering, som 
innebär att stor vikt läggs på att skilja biltrafik och gångtrafik åt. För att bygga blandstad, 
uttrycker en informant, behöver politiker ställa krav och dialog krävs mellan kommun och olika 
intressenter. Det skulle vara bra om engagemanget inte var så personberoende uttrycker en annan 
informant som poängterar att det är många aktörer inblandade samt att medvetandegraden hos 
fastighetsägare och intressenter behöver höjas. Personen menar att bostadsbolag kan arbeta med 
social hållbarhet om de ser att det lönar sig ekonomiskt. En informant spekulerar i om blandstad 
inte byggs därför att byggherrar kanske inte ser någon ekonomi i att bygga med större blandning.  
 
Flera informanter lyfter att byggbranschen är specialiserad, vilket de anser ger 
funktionsuppdelning samt ensidigt bygge, varav en säger att “det är svårt att få byggherrarna att 
förstå att det också är ett värde i att bygga hyresrätter”. En informant spekulerar i att det kan 
finnas en rädsla för att bygga blandat och att det därför blir ensidigt. Byggherrar är rädda för att 
sticka ut eftersom Göteborg är en Nimby-stad, uttrycker en annan informant som tycker att det 
bör talas om komplettering istället för förtätning. Detta eftersom att personen anser att begreppet 
förtätning klingar negativt. Att använda ord som komplettering gör så att det tydligare lyfts fram 
att ett område ska kompletteras med vad som saknas där, menar personen och säger “för vem vill 
att det ska bli väldigt tätt kring just dem, i sitt eget hus”? 
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8.1.3 Förtätning 
Samtliga informanter nämner att blandstad innebär förtätning av befintlig struktur. Flera av dem 
uttrycker att det förtätas i Göteborg idag och att det finns ambitioner att bygga blandstad. Dock 
anser många av informanterna att blandstad ej byggs i tillräckligt stor utsträckning. En del av 
informanterna talar i större utsträckning om ekonomiska fördelar med att förtäta och bygga vid 
befintlig infrastruktur. Andra poängterar i större utsträckning de sociala fördelarna som 
uppkommer med förtätning. Närhet till kollektivtrafik och service anser majoriteten av 
informanter är viktigt. Varav en säger att “du slipper gå så långt, du kan gå mycket och du kan 
cykla kort. Du förorenar inte luften på samma sätt och din omgivning om du slipper åka långa 
resor med bilen”. Förtätning av Göteborg är bra och så tycker säkert många göteborgare då det är 
populärt att bo centralt, menar en informant och berättar att “vi förutsätter ju egentligen att det 
ska bli tätare”. Personen menar att förtätning också kan ha med den ekonomiska dimensionen att 
göra. Det är billigare att förtäta där det redan finns bebyggelse än att bygga på nya ställen. 
Informanten menar att det redan finns kollektivtrafik och infrastruktur i form av vattenledningar 
och dylikt vid förtätning. Vidare menar personen att tillgång till kollektivtrafik kan vara positivt 
ur miljösynpunkt då det kan bidra till mindre resande. Funktionsblandad förtätning kan 
förhoppningsvis leda till att människor som bor i ett område även kan jobba där. Då kan 
människor välja att gå eller cykla dit. Sedan är det också viktigt att människor vill bo i samma 
område längre period av sitt liv, att de inte flyttar, beskriver informanten. Personen uttrycker att 
det också är viktigt att förtäta med den typ bebyggelse som saknas i ett område, då till exempel 
en komplettering av villor i lägenhetsområden kan attrahera människor med varierande 
socioekonomisk bakgrund.  
  
De flesta av informanterna lyfter att grönområden är en naturlig del av blandstaden. En 
informant poängterar att när det byggs tätare så behövs mer friytor, så som parker och 
grönområden. Några informanter beskriver att grönområden tyvärr får för lite utrymme i 
diskussionen om blandstad. De menar att grönområden glöms bort vid nybygge och förtätning i 
jämförelse med blandade funktioner och upplåtelseformer. Dock poängterar informanterna att 
begreppet blandstad vidgas hela tiden.  
 
Förtätning innebär en ökning av konflikter i trafiken samt luft- och bullerstörningar för 
människor belyser några informanter, varav en beskriver att förtätning samtidigt kan medverka 
till att trafiken minskar. I slutänden måste transporter minskas för att få ner avgaser och buller 
och för att lyckas med detta är blandstaden en av flera strategier på lång sikt, beskriver personen.  
 
Ett par stycken av informanterna framhåller att förtätning innebär komplicerade processer vilket 
gör det svårt och tidskrävande. En informant menar att det kan medföra att människor flyttar till 
andra kommuner. Varför barnfamiljer flyr Göteborg för att bo i småhus i kranskommuner, tror en 
annan informant är på grund av att det är för mycket fokus på flerfamiljshus. Förtätning kan ge 
upphov till processer som gentrifiering beskriver en del informanter.  

8.1.3.1 Dyr mark 
Övervägande majoritet av informanter tar upp att det finns en problematik med att marken ökar i 
värde vid förtätning. När det görs en detaljplan på ett område bidrar det till att värdet på den ytan 
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mångfaldigas, beskriver en informant. När mark blir attraktiv ökar sannolikheten att stora 
affärskedjor tränger undan små. Personen menar att små verksamheter som inte är så 
kapitalstarka tenderar att komma lite i skymundan vid planering. Vidare påpekar personen att det 
blir blandat för att det finns bostäder och verksamheter och arbetsplatser inplanerat på ett och 
samma ställe. Dock poängterar personen att “det blir ju fortfarande inte blandat kanske på det där 
oplanerade sättet. […] det blir ju väldigt starka intressen på grund av att det handlar mycket om 
pengar ofta. Ja, då ska man väga allmänna, samhälliga intresse mot det”.  
 
Flera informanter säger att blandning kan uppstå då äldre byggnader bevaras, men som en 
informant uttrycker, då det kommer nya hus så höjs priserna på de gamla. Samma person 
beskriver att kommunen inte kan styra över den centrala bostadspolitiken eller marknaden och 
därför är det svårt att planera för en blandstad. Vid Andra Långgatan, berättar en informant, har 
fastighetsägare tagit på sig ansvar att ej höja hyror för att värna om en karaktär. Flera 
informanter beskriver att det är svårt att bygga småhus i centrala lägen, då marken är dyr, som en 
säger att ”i och med att man förtätar så blir det ju också en konkurrens om marken”.  

8.1.3.2 Köpbeteende och handelns struktur  
Flera informanter nämner att köpcentrum i externa lägen bidrar till bilberoende och därför ej är 
förenliga med blandstaden. I en blandstad ska människor kunna handla lokalt och därför är 
strukturen för handel och verksamheter i bottenvåningen med entréer från gatorna viktigt, 
beskriver en informant. Vidare säger personen att “handelns struktur har gått mot större och 
större enheter. Vi är fortfarande i det här att handeln vill bygga stora, stormarknader [...] som 
gärna ligger en bit ut, dit man kör med bil. [...] handelns utveckling har inte riktigt hängt med det 
övriga blandstadstänket”. Människor vill ha service nära samtidigt som de vill fortsätta handla 
externt på köpcentrumet, beskriver informanten, som även uttrycker att det inte går att styra över 
människors köpbeteende. 
 
En informant beskriver att Norra Älvstranden skulle bli blandstad. Enligt personen var det från 
början tänkt att det skulle finnas bottenvåningar med mycket verksamheter som affärer. Det har 
dock varit svårt att hyra ut på vissa ställen vilket resulterat i att det byggts mer bostäder. Därför 
kan det inte kallas blandstad, anser informanten själv. Personen beskriver att det är människors 
konsumtionsmönster som påverkar hur lätt det är att hyra ut handelslokaler i staden. Informanten 
menar att marknaden måste ta ett större ansvar om det ska byggas varierat som i en blandstad. Ett 
mindre antal informanter beskriver att människor har behov av externa områden dit en åker med 
bil för att handla sällanköpsvaror. En av dem medger att sådana områden är enformiga och 
tråkiga samt efter stängning ödsliga och tomma. Personer anser dock att de inte ska blandas upp 
med bostäder.   

8.1.3.3 Bostadsbrist 
Majoriteten av informanter antyder mer eller mindre att Göteborgs bostadsbrist leder till att 
kommunen befinner sig i ett underläge gentemot byggherrar. Det försvårar för kommunen att 
ställa krav gällande visionen om blandstad. En informant menar att bostadsbrist ger ett överflöd 
av kunder till byggbranschen, vilket förminskar branschens konkurrens och gör att höga priser 
kan upprätthållas. Eftersom det är bostadsbrist i Göteborg och förtätning prioriteras finns risk för 
att göteborgare flyttar till kranskommuner där en glesare struktur byggs, beskriver en informant. 
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En annan informant uttrycker att det är lika stor brist på bostäder nu i Göteborg som då 
miljonprogrammet på 1960-talet genomfördes. Personen poängterar människor kan påverka 
genom att ställa krav på byggbranschen men att det först och främst är tak över huvudet 
människor vill ha när det är bostadskris. Vidare lyfter en informant att det är lätt att få in 
bostäder i centrala delar av staden eftersom det finns efterfrågan på det, men att det inte är lika 
lätt med att få in lokaler för handel. Personen säger att ”om vi bara tillåter handel längs med 
gatan, då är det inte självklart att vi kan hyra ut dem”. För att lösa målen på antal bostäder finns 
risk för att det byggs på platser utan kollektivförsörjning, vilket är synd då det är viktigt att 
förtäta där, säger en informant. Personen påpekar även att “det blir så tydligt att vi måste bygga 
x-antal tusen lägenheter och samtidigt ta hand om sociala frågor. Men det kanske skrapas undan i 
ett hörn i tempot”.     

8.1.3.4 Lagar  
En del av informanterna nämner att lagar och riktvärden som reglerar bullernivåer påverkar 
utformningen av hus. En informant berättar att det finns riktvärden för hur mycket det får bullra, 
men att större städer inte klarar av att följa dessa. Då görs egna kommunala tillämpningar kring 
bullerfrågor beskriver personen som tillägger att det dock finns risk att hus utformas på ett 
speciellt sätt därefter. En informant säger att ”det kanske inte blir den där attraktiva gården som 
är öppen för alla och blandstadsaktig, för att du har dessa regler”. En annan informant poängterar 
att lagar som reglerar buller och dylikt finns för att värna om människors hälsa, men att de 
samtidigt omöjliggör att funktioner blandas som en blandstad kräver. Det är viktigt att hitta 
strategier för att lösa de konflikter som uppstår mellan olika funktioner, menar informanten, som 
pekar på att tekniska lösningar kan vara till hjälp. 

8.1.4 Homogena områden som ger social segregation  
En viktig förutsättning för blandstad, enligt samtliga informanter, är att det ska finnas en 
blandning av människor. Alla informanter beskriver homogena områden som blandstadens 
motsats, varav flera tar upp miljonprogrammets funktionsuppdelade områden som exempel. En 
informant lyfter att homogena områden blir mer stökiga och segregerade. Personen menar att när 
det råder låg utbildningsgrad i ett homogent område är det mer utsatt. Går det då att få in grupper 
som har lyckats lite bättre och kommit ett steg längre så väcker det hopp hos ungdomar runt 
omkring. Dock lyfter personen att villamattor som breder ut sig också är ett problem, då de leder 
till ytterligare segregation. Enda sättet att begränsa eller minska segregation är att bygga bort 
den, menar en informant. Vidare poängterar personen att det inte går att tvinga människor och 
tala om vart de ska bo. Utan det är något som människor måste styra själva men att kommunen 
då måste skapa förutsättningar så att alla kan, och vill, bo på alla platser. Detta uppnås, menar 
informanten, genom att det finns flera typer av bostadsformer. Flera informanter har samma 
argument för att förhindra segregation, varav en informant beskriver att områden som endast 
byggs med bostadsrätter är exkluderande för många.  
 
Majoriteten av informanter lyfter att det finns en problematik med områden där allt är nybyggt. 
Detta då nybyggt är dyrt och därför inte tillåter alla människor att bo där, varav en av 
informanterna säger ”om man får en homogen boendebild, så kanske det inte finns 
förutsättningar för blandstaden”. Flera informanter uttrycker att områden förändras och används 
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olika över tid. En av dem tillägger att Göteborg sällan bevarar äldre hus vid nybygge och att det 
således ofta blir kliniskt rent. Personen beskriver att drivkrafter som tar bort gammalt och 
ersätter med nytt är ett hot mot blandstaden. Det är svårt att få det befintliga stadslivet i äldre 
områden att myllra över till helt nybyggda områden som ligger avskärmat, lyfter en informant. 
Personen tillägger att utan en varierad ålder på byggnader fattas en förutsättning för att det ska 
blir en blandstad, som får mogna fram under tid. 

8.1.5 Figur 1. Teoretisk modell 
För att tydliggöra resultatet har vi arbetat fram en teoretisk modell som visar det schema som är 
studiens huvudtema. Den förklarar de inbördes relationer som beskriver den bild informanterna 
ger av stadsutvecklingen i Göteborgs stad i förhållande till begreppet blandstad.  
 

 

 
Fet pil beskriver vad begrepp eller termer resulterar i. Tunn pil visar hur något påverkar något annat. Tunna pilar har 
olika tjocka hattar beroende på grad av påverkan, ju fetare hatt desto mer påverkan. Skruvad pil visar på samverkan. 
Plustecken visar på att något tillsammans med något ger ett visst resultat.  
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8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Blandstad    
Informanter uttrycker på varierande sätt hur blandstad kan främja social hållbarhet. Huvudtemat i 
denna studie kretsar kring viljan att från kommunens sida uppnå social hållbarhet där blandstad 
kan ses som en strategi. Dock skiljer sig informanternas bild av blandstad som vision från deras 
bild av blandstad i relation till verklighetens stadsutveckling i Göteborg. Enligt informanterna är 
blandstaden levande, den bjuder på upplevelser och erbjuder människor, oavsett socioekonomisk 
förutsättning, möjlighet att mötas. Blandstaden innebär att befintlig struktur förtätas. Förtätning 
resulterar ofta i att mark och äldre hus i ett område ökar i värde samt att processer som 
gentrifiering startar. Förtätning innebär således att processer startar som motverkar social 
hållbarhet och leder till segregation. Samtidigt påverkar bland annat lagar, brist på samverkan 
och bostadsbrist tillsammans med människors köpbeteende och handelns struktur ett områdes 
utformning. Funktionsuppdelade områden med segregerade befolkningsgrupper är blandstadens 
motsats enligt informanterna. Detta då det är långt ifrån en levande, karaktärsfylld stad som är 
tillgänglig för alla samt väcker nyfikenhet och en känsla av det oplanerade.  

8.2.2 Stadsliv som ger social hållbarhet   
Majoriteten av informanter beskriver att det i blandstad finns en social dimension, att det ska 
finnas plats för alla typer av människor och verksamheter. Flera av informanterna anser att det 
planeras åt rätt håll gällande den sociala dimensionen, dock påpekar de att det ej går tillräckligt 
fort. Samtliga informanter lyfter fram vikten av social hållbarhet i Göteborgs stad. Blandstad är 
en strategi som kan möjliggöra stadsliv i Göteborgs stad. Det handlar om ett kontinuerligt liv, 
som en informant uttrycker det. Att det blir levande områden där tillit mellan människor skapas 
samt att den fysiska miljön ger grund för möten, vilket främjar social interaktion. Studier stödjer 
blandstad som en strategi för att främja ett aktivt liv och utvecklingen av socialt kapital (Barton 
& Tsourou 2000; Kaplan & Kaplan 2003; Leyden 2003; McConville et al. 2011). Enligt Burtons 
(2003) studie har den kompakta staden potential att främja social rättvisa och minska social 
segregation. Även Grant (2002) uppger att blandstad är lovande när det kommer till ekonomisk 
livskraft, social rättvisa och miljömässiga kvaliteter. Dock beskriver Grant att det är svårt att 
erbjuda sådana möjligheter där bland annat ekonomiska krafter främjar separering av 
markanvändning. Övervägande del av informanter beskriver att ekonomiska krafter är något som 
påverkar ett områdes sociala struktur vid förtätning.  
 
Ett flertal informanter lyfter att de funktionsuppdelade områden som byggdes under 
miljonprogrammet är motsatsen till blandstad och inget som de vill se ska byggas i 
fortsättningen. Trafikleder som byggdes en bit utanför områden under miljonprogrammet utgör 
en barriär mellan områden (Björk & Reppen 2000). Det medför svårighet i förflyttning mellan 
dessa områden för människor som tar sig fram till fots eller med cykel. Majoriteten av 
informanter uttrycker att det är viktigt att kunna röra sig till fots i en blandstad och att kunna 
utföra vardagssysslor lokalt. I relation till folkhälsomålet fysisk aktivitet skulle en struktur likt 
blandstad med stadsrum kunna främja hälsa och välbefinnande (FHI 2010b) mer än en struktur i 
områden som byggdes under miljonprogrammet (Björk & Reppen 2000). Detta då personer som 
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bor i områden med rutnät promenerar oftare (Greenwald & Boarnet 2001). Frank & Engelkes 
(2001) kommer i sin studie fram till att rutnät underlättar promenad och cykling genom ett stort 
antal möjliga färdvägar samt att rutnät förkortar avstånd till viktiga destinationer. Vidare 
beskriver Frank & Engelkes (2001) att återvändsgränder försvårar och minskar  möjligheter till 
fysisk aktivitet. Dock påpekar de att områden med återvändsgränder minskar biltrafik, vilket ur 
ett folkhälsoperspektiv kan ses som positivt då miljöfarliga ämnen troligen minskar och 
trafiksäkerheten ökar (FHI 2011).  
 
Blandstad kan främja hälsa utifrån folkhälsomålet ekonomiska och sociala förutsättningar (FHI 
2009b) då promenadvänliga områden har visat sig bidra till ett ökat socialt kapital. Områden med 
struktur av rutnät har visat sig bidra till engagemang för närmiljön samt främja sociala relationer 
och integration. Det har i sin tur visat sig minska risken för kroniska sjukdomar och mental 
ohälsa (Kaplan & Kaplan 2003). En fysiskt stödjande miljö kan främja sociala relationer och 
sammanhållningen i ett område genom att erbjuda goda möjligheter till daglig mänsklig kontakt. 
Leyden (2003) kommer i sin forskning fram till att de människor som bor i promenadvänliga 
bostadsområden är mer benägna att känna sina grannar, lita på andra, vara socialt engagerade 
samt engagera sig politiskt. 

8.2.2.1 Möten 
Majoriteten av informanter uttrycker att blandstad ger förutsättningar för möten mellan olika 
typer av människor med varierande socioekonomisk bakgrund. En del av informanterna talar om 
att den sociala dimensionen tenderar att falla bort mer än den ekonomiska. Det som då oftast 
faller bort är stadsrummen, där människor möts, menar en informant. Dock påpekar 
informanterna att den sociala dimensionen ändå tas i beaktning mer och mer. Stödjande nätverk i 
lokala områden är beroende av gemensamma aktivitets- och mötesplatser kommer Barton & 
Tsourou (2000) fram till i sin forskning. Socialt kapital innefattar delaktighet i samhällets 
aktiviteter samt medborgerligt engagemang (Wamala 2003), vilket kan uppmuntras om det finns 
förutsättningar för människor att mötas samt vistas tillsammans i staden. Samhällen med hög 
anonymitet och lågt deltagande i lokala aktiviteter är samhällen som upplevs som otrygga och 
har ökad risk för brottslighet och våld (Putnam 2001), vilket är negativt för människors hälsa 
(Naidoo & Wills 2007). I Statens folkhälsoinstituts målområde ekonomiska och sociala 
förutsättningar lyfts bland annat att social otrygghet kan orsaka ohälsa och då framförallt psykisk 
sådan (FHI 2009b). Informanternas bild av blandstad, där förutsättningar för möten mellan 
människor är central, har således en god möjlighet att främja folkhälsa. 

8.2.2.2 Liv dygnet runt 
Informanterna uttrycker att områden med blandad bebyggelse samt med en blandning av olika 
typer av människor präglas av liv och rörelse och ett dygnet-runt-perspektiv, vilket ger 
förutsättningar för trygghet. Informanternas bild av blandstad överensstämmer i detta avseende 
med Jacobs (2005) bild av trygghet i staden. Jacobs beskriver att trygghet växer fram genom att 
människor befolkar allmänna platser och är i ständig rörelse på gator och torg. En tät stad med 
mycket folkliv kan ses som faktorer som förebygger brott och skapar trygghet. Utgångspunkten i 
folkhälsa är att förbättra hälsan hos den allmänna befolkningen och särskilt hos de människor 
som har sämre sociala och ekonomiska förutsättningar (Hultgren 2002; Naidoo & Wills 2007; 
FHI 2008). En blandstad som präglas av liv och rörelse och ett dygnet-runt-perspektiv kan ses 
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som en strategi för att främja folkhälsa. Detta då trygghet och säkerhet är några av de viktigaste 
faktorerna som påverkar fysisk aktivitet hos många grupper, speciellt bland barn, ungdomar, 
äldre samt kvinnor, och då framförallt kvinnor från etniska minoriteter (Faskunger 2007). Dock 
är en tät stad med mycket folkliv inget hinder för att gatuvåld ska uppstå (Johansson 2000). En 
koncentration av kommersiella verksamheter och nöjesliv kan ge upphov till situationer, 
händelser och handlingar som kan leda till frustration och aggression. Misshandel och hot är 
företeelser som förekommer i högre grad i centrum (Elander red. 2001). Gatuvåld utspelar sig till 
största del där det finns en hög koncentration av människor. Det rör sig ofta om situationer i 
anslutning till alkoholrelaterade tillställningar vid stängningsdags (Franzén 2000). En ökad risk 
för att utsättas för brott och hot är något som skapar otrygghet och således en risk för ohälsa (FHI 
2009b; FHI 2011). 

8.2.2.3 Upplevelser    
Flera informanter uttrycker att en blandstad som är brokig och varierad till sitt innehåll kan 
väcka nyfikenhet samt upplevas som attraktiv. Enligt Barton et al. (2009) är attraktiva miljöer en 
komponent för att främja hälsa. Studien av Hoehner et al (2005) visar på att ett område vars 
estetiska attraktivitet är bristfällig har en lägre andel människor som går eller cyklar som aktiv 
transport. Enligt Statens folkhälsoinstitut är fysisk aktivitet en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för en god folkhälsa (FHI 2010a). Således kan områden som väcker nyfikenhet 
och upplevs attraktiva uppmuntra till mer fysisk aktivitet samt skapa bättre möjlighet till en god 
folkhälsa, än ett område som brister i detta. En god folkhälsa är inte enbart relevant ur ett 
folkhälsoperspektiv, utan även ur ekonomisk aspekt. En god folkhälsa är betydelsefull då den ses 
vara en förutsättning för tillväxt och välfärd (Malmberg & Andersson 2006). Dock belyser ett 
antal informanter svårigheten med att räkna på värden som social hållbarhet. 

8.2.2.4 Samverkan 
Flera informanter talar om sitt eget utrymme att påverka stadens utformning och framtid. Det är 
många aktörer inblandade och det krävs samverkan samt kunskapsutbyte för att åstadkomma en 
bra och fungerande stad, som blandstad, påpekar informanterna. Blandstad är ofta äldre delar 
som vuxit fram under en längre tid, uttrycker flera informanter, varvid de inte kan nämna några 
nya områden som exempel. Dock nämner några få informanter nyare områden, som håller på att 
växa fram, som exempel på blandstad. Samma områden lyfter dock andra informanter som 
exempel där det var tänkt att det skulle bli blandstad men inte riktigt blev det. Då det finns olika 
upplevelser och erfarenheter av vad blandstad är kan samverkan kring att planera och skapa 
förutsättningar för en sådan vara svårt. Dessutom är det svårt att planera för en blandstad om den, 
som många informanter nämner, innehåller en tidsdimension. Tidsdimensionen är inget som 
informanterna som deltagit i denna studie kan styra över. Förutsättningar kan skapas men sedan 
ska det fyllas på med liv och förändras över tid, som en informant uttrycker.  
 
En informant beskriver att staden är en kompromiss och att stadsplanering handlar om att hantera 
konflikter då det alltid finns motstridiga intressen. Det finns olika sätt att se på staden, till 
exempel som invånare, turist eller politiker, lyfter en annan informant. De Roo (2000) anser att 
den täta och blandade staden behöver ta ett växande antal olika intressen i beaktning. För att 
hantera dessa komplexa konflikter, som är grundläggande i planeringsfrågor, hävdar De Roo 
(2000) att lokal medverkan är effektiv. Denna bild överensstämmer med den information som ett 
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flertal informanter ger. Dock poängterar samtliga informanter att de önskar se en bredare och 
mer effektiv samverkan mellan olika parter. Vissa informanter pekar till exempel på att större 
ansvar från byggbranschen bör tas, medan andra informanter lyfter att det krävs att politiker 
ställer hårdare krav. En informant önskar att det inte var så personberoende. Flera av 
informanterna påpekar att byggbranschen är specialiserad och därför tenderar att bygga ensidigt. 
Monotona områden är motsatsen till områden med blandade funktioner som främjar folkhälsa 
genom att erbjuda möjligheter till fysisk aktivitet (McConville et al. 2011; Saelens et al. 2003; 
Schilling & Linton 2005) och socialt kapital (Barton & Tsourou 2000; Kaplan & Kaplan 2003; 
Leyden 2003; Naidoo och Wills 2007; Rabianski et al. 2009). Brist på samverkan och olika 
intressenter som inte tar ett socialt ansvar ökar risken för att monotona områden byggs, vilket 
kan få negativa konsekvenser för folkhälsan. 

8.2.3 Förtätning   
Samtliga informanter nämner att blandstad innebär förtätning av befintlig struktur. Förtätning är 
positivt och viktigt då människor i staden har nära till kollektivtrafik och service, uttrycker även 
samtliga informanter. Barton & Tsourou (2000) kommer i sin forskning fram till att kvaliteter 
som dessa öppnar upp möjligheter för fattiga och mindre rörliga människor. Naidoo & Wills 
(2007) skriver att brist på kollektivtrafik tillsammans med att människor föredrar att 
transporteras med bil försvårar främjandet av sociala nätverk. Således kan en tillgänglig 
stadsstruktur tillsammans med ett effektfullt och billigt transportsystem reducera problem som 
social exkludering (Barton & Tsourou 2000), vilket ur ett folkhälsoperspektiv är positivt (Barton 
et al. 2009; Hultgren 2002). 
 
Då förtätning innebär att människor kommer närmare kollektivtrafik och service finns 
förhoppningar om att människor handlar lokalt och använder kollektivtrafik istället för bil, 
nämner flera informanter. Några av dem beskriver att förtätning kan medverka till att trafiken 
minskar, varav en nämner att blandstad är en av flera strategier som på lång sikt kan möjliggöra 
att avgaser och buller minskar i staden. Då valet av transport har betydelse för graden av 
luftförorening (Naidoo & Wills 2007) är en stad med lokala handelsmöjligheter och ett 
välutvecklat kollektivt transportsystem en möjlig strategi för att minska föroreningar i staden. På 
sikt har det möjlighet att ge god inverkan på folkhälsan, som är beroende av en säker yttre miljö 
(FHI 2011). 
 
De flesta av informanterna lyfter att grönområden är en naturlig del av blandstad. En del av 
informanterna lyfter dock att grönområden tas i anspråk vid förtätning varav en av dem menar att 
när det byggs tätare så måste fler friytor, så som parker och grönområden, skapas. Vidare 
beskriver en annan informant att blandstad ger möjlighet för människor att vistas ute för daglig 
motion eller rekreation då det är nära boendemiljön. Om dessa miljöer innebär större parker eller 
grönområden uppstår en paradox till förtätning eftersom större områden leder till större avstånd 
vilket glesar ut staden. Samtidigt som parker och grönområden har möjlighet att främja folkhälsa 
genom att erbjuda människor möjlighet till rekreation samt fysisk och social aktivitet (FHI 
2010b; FHI 2011) finns risk för att de skapar längre avstånd mellan destinationer eller upplevs 
som barriärer mellan områden. 
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8.2.3.1 Dyr mark  
Flera informanter lyfter att en marknadsstyrd utveckling med starka intressen undergräver 
möjligheten att skapa blandstad. En del av informanterna menar att förtätning är bra då 
infrastruktur som vattenledningar och kollektivtrafik redan finns i området. Enligt dessa 
informanter kan utgifter sparas som annars skulle lagts på att bygga ny infrastruktur. Dock 
uttrycker flera informanter att förtätning av befintlig struktur medför längre och mer 
komplicerade processer samt att värdet på marken ökar. Då nybygge och förtätning ofta innebär 
en högre boendekostnad kommer människor med svaga ekonomiska förutsättningar ha svårt att 
bosätta sig där. Risk finns att resurssvaga människor koncentreras till andra mer nedgångna 
områden, vilket är oförenligt med en god folkhälsa (Andersson & Ejlertsson red. 2009; Naidoo & 
Wills 2007).   
 
En del informanter nämner att det är viktigt att komplettera monotona bostadsområden med 
andra typer av boendeformer, som att till exempel komplettera med villor i områden med mycket 
hyresrätter. Informanterna lyfter att det kan erbjuda människor att göra bostadskarriär i sitt 
område. Enda sättet att begränsa eller minska segregation är att bygga bort den, anser ett par 
informanter. Varav en av dem menar att kommunen inte kan bestämma var människor ska bo, 
utan endast skapa förutsättningar så att alla kan och vill bo på alla platser. Detta uppnås, menar 
informanten, genom att det ska finnas flera typer av bostadsformer i samma område. En annan 
informant nämner att områden som endast byggs med bostadsrätter är exkluderande för många 
människor och leder till segregation. En informant uttrycker sin förväntan om att människors 
hopp väcks genom att se andra grupper som lyckats bättre och kommit ett steg längre, kan och 
vill bo i deras område. Dock finns risk för att områden som förtätas blir gentrifierade (NE 2011a) 
mot bakgrund av vad övervägande majoritet av informanter beskriver om värdeökning av mark 
vid nybygge och förtätning. Även om människor vill göra boendekarriär i sitt närområde finns 
det inget som tyder på att det skulle vara ekonomiskt genomförbart för alla. Människor i 
marginaliserade grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar har små förutsättningar att 
bo kvar eller bosätta sig i områden som är dyrare. En sådan utveckling är värd att 
uppmärksamma ur ett folkhälsoperspektiv då folkhälsoarbete till stor del utgörs av att arbeta med 
samhälleliga frågor i form av sociala maktförhållanden, ekonomisk tillväxt och socioekonomiska 
fördelningar (Hultgren 2002). En exkludering av svagare socioekonomiska grupper kan påverka 
människors hälsa negativt. Detta då en god folkhälsa syftar till både en så bra hälsa som möjligt 
samt en så jämlikt fördelad hälsa som möjligt hos den allmänna befolkningen (Andersson & 
Ejlertsson red. 2009).  

8.2.3.2 Köpbeteende och handelns struktur 
En del av informanterna anser att människor har behov av att åka till externa köpcentrum för att 
handla. Dock lyfts det fram att människors köpbeteende och konsumtionsmönster är ett problem 
för att införliva blandstadsstruktur eftersom den mer småskaliga handeln i en blandstad kräver 
kundunderlag för att överleva. Resultatet i denna studie pekar även på att handelns struktur har 
svårt att införlivas i blandstaden. Detta då handelns struktur ofta kräver stora volymer samt att 
byggherrar har svårt att hyra ut handelslokaler som är integrerade i nybyggda bostadsområden. 
Studien som Grant & Perrott (2011) har utfört bekräftar denna problematiska bild med att bygga 
en blandstad. Denna problematik är högst väsentlig och värd att uppmärksamma då externa 
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köpcentrum uppmuntrar till bilanvändning i stor utsträckning, vilket ur ett folkhälsoperspektiv är 
negativt. Burton (2003) kommer i sin studie fram till att den kompakta staden troligtvis minskar 
bilberoende samt har potential att främja social rättvisa och minska social segregation. En 
blandad markanvändning gör promenader till ett attraktivt alternativ framför bilkörning, 
beskriver Schilling & Linton (2005) i sin forskning, och menar att det stödjer en mer fysiskt 
aktiv och hälsosam medborgare. Externa handelsområden kan konkurera ut lokal handel vilket 
riskerar att undergräva möjligheter för en blandstad att växa fram. Blandstaden är svår att skapa 
då extern mark finns tillgänglig för verksamheter, något som är långt från blandstadens ideal, 
samtidigt som människor vill ta sig ut till dessa perifera områden med bil. Det kan vara svårt att 
ställa krav på marknadsstyrd handel gällande social hållbarhet. Speciellt då handeln har tillgång 
till prisvärda områden utanför stadens centrala delar och det logistiska systemet är långt mer 
praktiskt än i den kompakta stadskärnan. 

8.2.3.3 Bostadsbrist 
Resultatet indikerar att det råder ett politiskt underläge gentemot byggherrar i Göteborgs stad på 
grund av bland annat bostadsbrist. Då kommunen prioriterar förtätning är det svårt att producera 
bostäder i den takt som önskas eftersom förtätning innebär komplicerade processer som har en 
fördröjande effekt på byggande. Ur denna studies resultat framkommer att informanterna 
upplever att byggbranschen är specialiserad, har en uppdelad kompetens samt tenderar att bygga 
ensidigt, vilket ger funktionsuppdelade områden. Det får negativa konsekvenser för den sociala 
hållbarhet som kommunen eftersträvar (Göteborgs stad 2011a). Konsekvenserna blir mer 
funktionsuppdelade områden, vilket är motsatsen till områden som är blandade till sitt innehåll, 
uppmuntrar utvecklingen av socialt kapital (Leyden 2003) samt är promenadvänliga (Saelens et 
al. 2003; McConville et al. 2011). Kvaliteter som kan främja folkhälsa (FHI 2009b; FHI 2010b). 

8.2.3.4 Lagar   
En del av informanterna tar upp lagar som reglerar till exempel buller och miljögifter som ett 
problem för att bygga funktionsintegrerade områden och hus som är välkomnande enligt 
blandstadsideal. När det kommer till vissa motstridiga intressen har kommunen lokala 
tillämpningar, nämner någon av informanterna. Lagarna är till för att skydda invånare från 
miljöer som är skadliga för hälsan, som till exempel buller och miljögifter. Samtidigt utgör dessa 
lagar hinder för att forma strukturer enligt blandstadens ideal i samhällsplanering. Miljömässiga 
konflikter och dess konsekvenser som uppkommer i en tät och blandad stad är uppmärksammade 
i forskning. För att hantera dessa komplexa konflikter visar De Roos studie (2000) på att lokal 
medverkan är effektiv. Det är också något som informanterna ger uttryck för genom att 
poängtera vikten av samverkan och kunskapsutbyte mellan inblandade aktörer för att lyckas 
åstadkomma blandstad. Folkhälsomålet miljöer och produkter, (FHI 2011) som delvis syftar på 
exponeringssituationer i yttre miljöer, står här i motsättning till folkhälsomålen fysisk aktivitet 
(FHI 2009b) samt ekonomiska och sociala förutsättningar (FHI 2009b). Det eftersom lagar som 
finns till för att skydda människors hälsa motverkar utformningen av funktionsintegrerade 
områden och hus som är välkomnande enligt blandstadsideal. Blandstadens struktur kan främja 
fysisk samt social aktivitet (Barton & Tsourou 2000; McConville et al. 2011; Saelens et al. 
2003). Här går således att utröna att  lagarna gällande buller och miljögifter, utan att ta i 
beaktning vad det innebär för stadens fysiska struktur, kan öka risken för ohälsa när det kommer 
till att utöva fysisk samt social aktivitet.       
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8.2.4 Homogena områden som ger social segregation 
Samtliga informanter tar upp att det finns en problematik med att marken ökar i värde vid 
förtätning vilket höjer priser på äldre hus i samma område, varav en del specifikt nämner att det 
leder till processer som gentrifiering. Vid gentrifiering ändras områdens sociala sammansättning 
vilket kan öka priserna och således leda till att låginkomsttagare trängs ut från sådana områden 
(NE 2011a). Det får konsekvenser som står i direkt motsats till vad informanternas vision av vad 
blandstad är. Detta då inte alla människor, oavsett socioekonomisk bakgrund, har förutsättningar 
att bo i samma område tappas den sociala dimensionen. Denna dimension innehåller en 
blandning av människor som är en viktig ingrediens och även en förutsättning för en blandstad, 
beskriver informanterna. Social segregation är svårt att utesluta med den prisbild som uppstår vid 
nybygge och förtätning i Göteborg. En sådan segregering av människor utifrån ekonomiska 
förutsättningar kan vara ett problem för folkhälsa då människor med sämre ekonomisk trygghet 
samt sämre förutsättningar för jämlikhet i levnadsvanor (FHI 2009b) utesluts från områden som 
byggs, upprustas och förtätas. Det medverkar till att denna grupp av människor koncentreras till 
andra områden vilket motverkar en så jämlik fördelad hälsa som möjligt (Andersson & 
Ejlertsson red. 2009) som i sin tur motverkar en positiv folkhälsa (Naidoo & Wills 2007). Ett 
samhälle som är varierat i alla avseenden framkommer i denna studies resultat som ett mer stabilt 
och lugnt samhälle. Den bilden bekräftas av Hogstedt (red. 2003) som, apropå homogena 
områden, lyfter att en koncentration av fattigdom, arbetslöshet och avsaknad av ekonomiska 
investeringar ökar ett områdes potentiella risk för ohälsa. Dessutom ökar ohälsan i områden i 
relation till graden av kriminalitet (Naidoo & Wills 2007).  
 
Segregering är något en övervägande del av informanterna återkommer till. Utifrån ett 
folkhälsoperspektiv är segregerade och mer ojämnt fördelade områden vad gäller 
socioekonomisk bakgrund en risk för folkhälsan. Till exempel skriver Cooper et al. (2001) att 
sociala faktorer som inkomstskillnader och segregation starkt påverkar för tidig död. Studien av 
Waitzman & Smith (1998) visar bland annat på att koncentrerad fattigdom har samband med 
ökad dödlighet. Bostadsområdets miljö påverkar i större utsträckning barn som lever i familjer 
som lider av olika typer av påfrestningar, än barn i allmänhet skriver Sellström & Bremberg 
(2004) i sin kunskapsöversikt. De menar att risken för att barn föds med låg födelsevikt och 
utvecklar beteendeproblem ökar i segregerade bostadsmiljöer. Vidare minskar 
bostadssegregering möjligheterna till social sammanhållning enligt studien av Kawachi & 
Kennedy (1997). En social hållbar stad som främjar folkhälsa är således en levande, 
karaktärsfylld stad som är tillgänglig för alla samt väcker nyfikenhet och en känsla av det 
oplanerade - visionen av blandstad. 

9 Konklusion 
Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är något som Göteborgs stad värnar om. Tjänstemän 
på Stadsbyggnadskontoret samt politiker i byggnadsnämnden i Göteborgs stad framhäver vikten 
av den sociala dimensionen. En stad som är utglesad och som drar åt det monotona hållet riskerar 
att försvåra möjligheter till daglig social och fysisk aktivitet för invånare. Bland annat eftersom 
de stora avstånden ofta kräver bilåkande vilket undergräver socialt kapital. I relation till det är 
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den täta blandade staden att föredra. Dock kan det vara svårt att uppnå informanternas vision av 
blandstad i verkligheten. Detta då resultatet i denna studie indikerar på att det kan vara svårt att 
förtäta och samtidigt behålla den sociala dimension som kan ses vara en förutsättning för 
blandstad. En god folkhälsa syftar till både en så bra hälsa som möjligt samt en så jämlikt 
fördelad hälsa som möjligt hos den allmänna befolkningen. Således är den sociala segregation 
som tenderar att uppstå vid nybygge och förtätning negativt ur ett folkhälsoperspektiv. Blandstad 
som kan bevara den sociala dimensionen har däremot goda möjligheter att främja folkhälsa. 

10 Vidare forskning 
Det har framkommit under studiens insamling och process av data att social hållbarhet kan vara 
svårt att uppnå vid nybygge och förtätning. Vidare forskning kan belysa indikatorer för att räkna 
på subjektiva värden, som är viktiga för att främja hälsa, i relation till ekonomiska teorier i 
samhället i ett större perspektiv. Studien har även väckt tankar kring vilken betydelse av 
kvantitet och intensitet entréer och verksamheter i bottenplan har för relation till liv och rörelse i 
staden samt till hur attraktiv och spännande en stad upplevs.  
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Bilagor 

- Mejl till Göteborgs Stadsbyggnadskontor  
- Intervjuguide till intervjuer 



Bilaga 1 – Mail till stadsbyggnadskontoret 

!

 

Hej! 

 
Vi heter Karin och Anna och läser tredje året på Hälsopromotionsprogrammet vid 

Högskolan Väst. Vi skriver vår c-uppsats om folkhälsa och stadsplanering. Där 
undersöker vi bland annat vilka värden som får utrymme i praktiken av dagens 

stadsutveckling utifrån ett tjänstemannaperspektiv samt kopplar det till teorier inom 
folkhälsa. 

 
Därför önskar vi göra upp till tio enskilda kvalitativa intervjuer med tjänstemän på 

Göteborgs stadsbyggnadskontor. Intervjuerna kommer att vara på ca 45 min och bidra 

med viktig kunskap till vår c-uppsats. All information kommer att behandlas 

konfidentiellt. Finns det möjlighet till intervju träffas vi gärna personligen, då vi ämnar 

att spela in intervjuerna.  

 

Med detta mejl efterlyser vi förslag på personer som har möjlighet att ställa upp på 

intervju.  
 

Finns det frågor välkomnar vi att ni hör av er! 
 

Tack på förhand, 
Karin Wasmouth och Anna Lethagen  

0731 - 409 225  0709 - 669 916 
Hälsopromotionsprogrammet HV08 

Högskolan Väst 

!
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Tjänstemän    
 

Yrkestitel på stadsbyggnadskontoret? 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter? Huvudområde? 
 

Beskriv vad blandstad är för dig. 
- möjligheter/hinder. 

 
Nämn en befintlig stadsdel/område/plats som präglas av ett blandstadsideal i 

Göteborg. 
- på annan ort? 

- vad är typiskt för detta/dessa område/områden? 

- om ett litet område lyfts fram i detta svar: går det att föra över till större område?  

 
Beskriv hur du ser på dagens stadsutveckling i förhållande till blandstad. 

- i vilken utsträckning går det ? Tätare/glesare? Vad beror det på? 
 

Upplever du att det byggs blandstadskaraktär vid förtätning/nybygge idag? 

- möjligheter/hinder? 

 
Beskriv vad du tror är blandstadens största hot. 

 
Politiker    

 
Hur länge har du suttit med i byggnadsnämnden? 

  

Hur många timmar i veckan lägger du på ditt uppdrag? 

 

Beskriv vad blandstad är för dig. 

- möjligheter/hinder. 
 

Nämn en befintlig stadsdel/område/plats som präglas av ett blandstadsideal i 
Göteborg. 

- på annan ort? 
- vad är typiskt för detta/dessa område/områden? 

- om ett litet område lyfts fram i detta svar: går det att föra över till större område?  
 

Beskriv hur du ser på dagens stadsutveckling i förhållande till blandstad. 
- i vilken utsträckning går det? Tätare/glesare? Vad beror det på? 

 
Upplever du att det byggs blandstadskaraktär vid förtätning/nybygge idag? 

- möjligheter/hinder? 
 

Beskriv vad du tror är blandstadens största hot.&



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

Högskolan Väst 
Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur  

461 86 Trollhättan  
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